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 مكين المستهلكتمن أجل  اتالمسؤوليتقاسم 
 

 ريبيكا ل. بيرنر، هيئة تمكين المستهلك بالمسكيك نيابًة عن هيئة المستهلكين الدولية
 
 ة عالميةوبائيمتالزمة التغذية: لشؤون  راهنوضع الال -1
 

من  –ية سار غير الألمراض اأخرى ناجمة عن نقص تغذية وسمنة ومخاطر غذائية من  –سوء التغذية بجميع أشكاله يعّد 
أن اء العالم في أكثر من ملياري شببخص معاناة ، وهو يسببفر عن العالمقبل أوانه بووفاته فرد الصبب ة أسببباا اعت ل  أكبر
وجد عدد آخر منهم قدره بينما ي ،نقص المغذيات الدقيقة االت آخرين من شخص  ملياري من زيادة الوزن/ السمنة و بأسره 
األوبئة هي المسبببببعولة عن انتشبببببار هذه النظم الغذائية . ولعّل التغذية المزمنيعانون من نقص مّمن مليون شبببببخص  815

شببير التقديرات تمواشببي. و إنتاج الناجم عن نصببفها علمًا بأن ، ٪30و 25عن انبعاث غازات الدفيئة بمعدالت تتراوح بين و 
على ٪ من الناتج الم لي اإلجمالي 10و 5سبببته بين سببتتراوح ن تغير المناخمسببتقبل عن الب تكاليفما سببيكتكّبد من إلى أن 
يشبببة والمتفاعلة االمتعوبئة األ اتعثر فيه عالميةأوبئة الواقع الخطير على أنه مت زمة ويكصبببّنف اهن هذا العالمي. الصبببعيد 

 /دوافع اقتصبببادية ومع وجود بالت زم على بعضبببها البعض،  سبببلبياً  أثيراً ت لمناخلتغذية وتغير سبببمنة ونقص فيما بينها من 
تشببببببّكل ل النفايات،التخّلص من اإلنتاج واالسببببببته ك و في مجال  نماطأما نّتبعه من اجتماعية و/ أو بيئية مشببببببتركة في أو 

مت زمة المطرو ة بشببببببأن الشبببببباملة والمنهجية هذه الرعية و . ضر األ كاكو على صبببببب ة اإلنسببببببان و كبر خطر على بذلك أ
شبأن متعددة األطراف بالااللتزامات قطع و ال زمة  المقاومةفهم اإلنسبان فيما يتعل  بتطويع لاألوبئة إنما هي رعية أسباسبية 

من أجل في آن معًا عوامل مثلين وث ثة أمثال على ن و يمكن أن يعثر على عدة بما يتراوح بين مضاعفة العمل الواجا 
والمصببالا التجارية االقتصببادي وجه اإلج اف لتفشببي أير مسبببو  غفي سببيا   العالمأرجاء تعّم عاظمة زمة متالتصببدي أل

 االسببته كفي المكتعّمد اإلفراط و قصببور تدبير الشببعون الناتج الم لي اإلجمالي و المدفوع ب والنمو االقتصبباديغير المكوّجهة 
 (2019. )مجلة النسيت، بالمصالا والممارسات التجاريةوالمدفوع 

 
 وحقوقهمالمستهلكون  -2
 

في جميع المناط  من الموجودين العالم بسبببببببببكان والمسبببببببببتهلكين معظم العلى تعثر  الوبائية العالمية المت زمةهذه مع أن 
في  مّمن يقتاتون على أغذيةواألطفال  ،والبلدان المنخفضببببببببة الدخل ،على الفقراءتأثيرًا غير متناسببببببببا عثر فإنها ت، والبلدان
يا : ليكما ي، وذلك غير صبب ية بيئات . طفل آخر بالهزالمليون  52بالتقّزم و مليون طفل 155ن و  2017في عام أكصببب
كل  أصببببل وا د منالذي تشببببهده والمتمثل في معاناة طفل المرير التي تشبببباطر المكسببببيك واقعها العديد من البلدان ويوجد 

طوال ي السكر بداء اثنين طفلين كل أصل من فيها وا د ا تمال إصابة طفل ومن  أو السمنةث ثة أطفال من زيادة الوزن 
وا عادة إبقائها لضببببببببغوط شببببببببديدة من أجل في هذا البلد تتعّرض األغذية الصبببببببب ية النظم التقليدية إلنتاج علمًا بأن  ياته، 
ثقل األعباء الصبب ية يت ملون أبأن من التسببليم تمكين المسببتهلك من أجل ات تقاسببم المسببعولييعني ضببمنًا تعبير و تقييمها. 

الشبببراء قصبببور قدراتهم في مجال فضبببً  عن ميزان تعّلمهم بمختلف مسبببتوياته، يعانون من اخت الت ة هم من قتصببباديواال
الضعيفة والمعرضة  فئات السكانخصوصًا المن درون منهم من الفقراء وغير المتعلمين، و من المستهلكون أّما والمساومة. 
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إعادة ت ديد من  يث سبببببببتعمارهم للرقابة والدون علمهم بممارسبببببببات تسبببببببوي  غير خاضبببببببعة من مسبببببببتهدفون فهم ، زللتميي
 .ثقافاتهم ونظمهم الغذائيةتغيير استخدام أراضيهم و المتعلقة باألغراض 

 
تمكين ميدان النخراط في بشبببببأن اجميع أصببببب اا المصبببببل ة أمام ت ديات خاصبببببة  المت زمة الوبائية العالميةهذه وتطرح 

ا يلي ما يلزم أن م. وفيصببببب ة أوفرمّتعه بتغذائية نظم بيئات و كي يصببببببا طرفًا فاعً  أكثر نشببببباطًا في إقامة المسبببببتهلك ل
 :مسعوليةبمزيد من التشعره بطريقة يمارسها ويستهلك األغذية و  قوقه لكي يعرف يقوم به المستهلك 

 
 بموجا القانون  ال مايةي صل على  قوقه و أن يعرف  • 
 الم يقة بص ته وس مته وأن ي مي نفسه منهاالمخاطر يكون مّطلعًا على أن و  • 
 ةمعاملة مأمونة ونزيهة وأمينعامل يك أن و  • 
 .خيارات أفضل بأسعار أقل، من بين أمور أخرى تكتاح أمامه وأن  • 

 
 استراتيجية ومشتركةبشأن إيجاد حلول وصيات ت -3
 
 لتغييراً إل داث ام ركته بوصف ذلك  مايطاقاته و بالمعلومات وتعبئة المستهلك تزويد  3-1
 

كان سبببببواء صببببب ة أوفر والتمّتع بمأمونية زيادة التنطوي على اتخاذ قرارات لتمكينه من  المسبببببتهلكالمكتا ة أمام فرص إن ال
معلومات إتا ة أن تبدأ بهي فرص يجا  ،كوكبهأم الم لي  مجتمعهأم ته أسبببر صببب ة أم صببب ته الشبببخصبببية ذلك لصبببون 

 المكّتخذة بشبببببأن شبببببراء القراراتالمجنية من الجماعية تلك الفوائد الصببببب ية والبيئية الفردية و عن ة واضببببب ة ومفهومة وموثوق
مكاف ة مثلما هو ال ال في . و تلك القراراتمترّتبة على ال الجماعيةتلك الصبببب ية والبيئية الفردية و المخاطر عن ، و ذيةغاأل

بوضوح من والمك ّذرة  إلع نات التجاريةل بشّدةمناهضة الو المكواظا على شّنها موذجية الوعي النإذكاء التبغ، فإن  م ت 
والمعلومات المكصبببببّورة باسبببببتخدام الصبببببور المكبالغ في تجهيزها( غذية واأل السبببببكرمك ّ ة بالمخاطر اسبببببته ك )المشبببببروبات  غيير تمجال في فعاليتها آخذة في إثبات  ّنما هي  م تإتسببببت ضببببر عواطفه، معلومات جديدة و المسببببتهلك ب بطريقة تزّود

وعي المسببببتهلك آخذ في ، فإن بالمثلات المكنتهجة. و تغيير السببببياسببببها لتأييديشببببمل بما يات، المواقف والمعتقدات والسببببلوك
ن كان بخطى بطيئة،  الزيادة  من قبيل، القيمةت سبببببببين القائمة على ابية والجهود الرسبببببببائل اإليجتوجيه   م تبفضبببببببل وا 

هذه عزيز يجا تولكن  ال قو .إعمال واألغذية وتغير المناخ وال م ت القائمة على كتّيبات األطلس المكعّدة عن والل وم 
منظمات الالقنوات اإلع مية من جانا أن اء بر جميع عالوقع هائلة و بطريقة مّتسببببقة و كما ينبغي ها نطاق الجهود وتوسببببيع

الخاص والعام، في القطاعين العاملة الجهات الفاعلة فضبببً  عن ، عموماً المدني لمجتمع منظمات االمسبببتهلكين و المعنية ب
 .المتوسطة الدخلتلك و الدخل السيما في البلدان المنخفضة و 
 
في أن تسببببتمر إلى  المجتمع المدنيمنظمات المنظمات الشببببعبية وتلك المعنية ب قو  المسببببتهلكين و أيضببببًا يدعو الخبراء و 

تناهض المعسببسببات رقابة أن تقوم مقام هيئات و  ،والدفاع عنهملتمكين المسببتهلكين اّتخاذ اإلجراءات وتوفير التمويل ال زم 
من أجل الخروج من ، وذلك مصبببببببل ة العامةالصبببببببا في ات التي تسبببببببياسبببببببأن تعّزز تطبي  ال، و تمخالفافيما ترتبكه من 

  من الزمن.الجمود والتأزم السياسيين اللذين داما عقوداً 
 
 مسك الدولة بزمامهااسات واللوائا التي تالصالا العام: السيالشعون بما ي ّق  تصريف  3-2
 

اّتباع عادات صبببببببببب ية في تناول لتذليل العقبات التي تعترض سبببببببببببيل على المسببببببببببتوى الوطني ة ريئيلزم اّتخاذ إجراءات ج
قامة  مثالية يمكن أن  وطنيةصوا اّتخاذ إجراءات تسخير اإلرادة السياسية والموارد الكافية ية سليمة، ولائغذنظم الطعام وا 
وخاصًة  قو  اإلنسان، بشأن إعمال التزامات ، والتي تشمل الوفاء بالكامل بما يكقطع من تمكين المستهلك تعثر فورًا على
ال قو  المعترف بها في القانون الدولي )أي الص ة دمج فضً  عن سكان الم رومين واألطفال والنساء، تلك المتعلقة بال

المسببببببببببتهلك  ل ماية جيهيةوت دئمبا دعتمااوكذلك  ،في األطر القانونية الوطنية (الصبببببببببب ية لبيئةوالغذاء و قو  الطفل وا
اع ممارسبات تلك المكّتخذة بشبأن اّتبك، التنظيمية التدابير وتتيا. لمنافسةواالممارسبات التجارية المنصبفة و  فإلنتصااتشبمل 

 – االسبببتدامة ومعشبببراتلبيان ما ت تويه من مغذيات توسبببيم األغذية  – والبيئةشبببفافة في مجال التوسبببيم المراعي للصببب ة 
ل إلى خيارات  في األسبببببببوا  تزّود  الطلاعلى إ داث ت ّوالت مدفوعة ب زوت فّ  ،مسبببببببتنيرةالمجال أمام المسبببببببتهلك للتوصبببببببّ

اّتخاذ اإلجراءات لمدارس و باالصببب ية  اتالسبببياسبببيعدي انتهاج كما تمّتعه بصببب ة أوفر. نقل خدمات منتجات و المسبببتهلك ب
بينما يسببتفيد أيضبببًا ، عادات المسببتهلكين بشببكل مباشببرإلى تغيير وسببائا النقل تلوث الهواء و على الصببعيد الم لي بشببأن 

الصببب ية وا عادة توجيه اإلعانات على األغذية والمشبببروبات غير المفروضبببة الضبببرائا اقتصببباد المسبببتهلك على الفور من 
 ذلك. ر ومنتجات األلبان والسكر وغيرل وم األبقاالمخّصصة لال كومية 
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 الصناعةدوائر تضارا المصالا وتدخل لل ماية من  المقدمةالضمانات  3-3
 
الزراعية منتجات األغذية والمشبببروبات والطاقة والشبببركات إنتاج بين مصبببالا بعض تضبببارا جوهري تتعّذر تسبببويته وجد ي

الناشبببيء في سبببيا  تفاعل القطاع لتضبببارا المصبببالا المكثبتة بالبراهين  االت الولعّل ة والبيئة. موميومصبببالا الصببب ة الع
، هي السبببمنة ومواجهة تغير المناخمشبببكلة التغذية ومعالجة بت سبببين  ةالمتعلقالسبببياسبببات العام مع القطاع الخاص ورسبببم 

والجلوس  ،المعارضبةوشبّن  م ت  ،"البّينات" لتأثير علىمن ممارسبات لالصبناعة ما تّتبعه دوائر مثلة على بّين أت االت 
براز  ،اتالسببياسببرسببم على طاولة  نتدى ا )ماألخ قية التي يتعين معالجتهالقضببايا المسببائل المتعلقة بتصببريف الشببعون و وا 

أن تّتخذ على الصعيد العالمي تدابير من قبيل ومن الضروري ( 2015دونالدسن،  ؛ ئي.2018شعون الص ة البريطاني، 
مومية الص ة العسياسات ماية و  تضارا المصالاال االت المك تملة ل ماية من لبشأن ا أدوات منظمة الص ة العالمية

الشفافية مبدأي من و المكتعارف عليها الستفادة من األخ قيات الفساد باممارسات البيئية من المصالا الراسخة و  اتوالسياس
في تنفعها مزايا الضبببببرر بالجمهور بجني إل ا  التي تسبببببهم في ة لصبببببناع، علمًا بأنه يجا أال يكسبببببما لدوائر الةوالمسببببباء

 . وافز ضريبيةاألسوا  أو ال صول على 
 
 ةالعالميية الغذائنظم من أجل إ داث ت ّول في العالمية الشعون تصريف  3-4
 

اتفاقية األمم المت دة ه كذلك أ رزتوذاك الذي  كاف ة التبغبشأن ماالتفاقية اإلطارية ه أ رزتالذي نجاح أن يشّكل الينبغي 
على الصعيد العالمي فيما  جراءاتاّتخاذ اإلمعايير و وضع الو رعى ميدان تكوين الي فعلى نطا  العالم  تغير المناخبشأن 
بوصببفها الغذائية نظم الة اتفاقية إطارية بشببأن صببياغمصببدر إلهام ل ى الصبب ة والبيئةللتأثيرات السببلبية عل يلتصببديخص ا

. لسبببمنةالمعنية بالجنة النسبببيت  ذلكأوصبببت بمثلما  يكنّفذ على المسبببتوى الوطنييكصببباد  عليه و صبببّكًا قانونيًا ملزمًا عالميًا 
تصببببو إلى  نأ ،المت زمة الوبائية العالميةمكاف ة بشبببأن اّتباع نهج تنظيمي على ها عمللدى ومن شبببأن االتفاقية المذكورة 

ار واالزده اإلنصببببببببببببباف واالسبببببببببببببتدامة البيئيةت ّق  و  الصببببببببببببب ةجماعية تعّزز التمّتع بغذائية إقامة نظم "بلوغ هدف معداه 
 .في هذا المضمار األخرى لدوائر الصناعة ةراسخوت د بوضوح من تأثير المصالا التجارية والمصالا ال"، االقتصادي

 
 ستنتاجاتاال -4
 
كّل من كا وصبب ة صبب ة الكو صببون من مسببعولية المجتمع تجاه  تمًا يزيد  المت زمة الوبائية العالميةهذه ب االعترافإن 

فإنه البد من اّتخاذ  ،ص ية غذائيةونظم  إنشاء بيئاتفي المساعدة تمكين المستهلك من وسعيًا إلى . اإلنسان والمستهلك
ط عه  تهإجراءات منسبببقة ل ماي شبببراكه شبببعونه  وتنظيموا  على ن و اجتماعية جديدة تدعو إلى إعادة التفكير  اتفي  ركوا 

 .في المصل ة العامةّا التضافر في اّتخاذ إجراءات مكوّ دة ومكنّسقة تصو في المسألة جذري 
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