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 الملخص

 20/2004 وقانون الصحة 21/2005تعتبر التشريعات القانونية المتمثلة في قانون حماية المستهلك 
تجاه كل من يحاول االضرار رادعة إلى حد ما و مهمة جدا وهي في صورتها الحالية  2/2003 انون الزراعةقو 

الذي  ،بالمستهلك، وكذلك فهي تراعي حماية حقوق المستهلك وتهتم بوضع حد لظواهر االستغالل للمستهلك
 القانونية يعتبر الحلقة األضعف في منظومة حماية المستهلك. وتكشف الورقة عن وجود فجوة بين التشريعات

ردع. فعلى الرغم من الجهود المبذولة من الجهات ذات العالقة واإلجراءات على األرض، بما يقلل من مستوى ال
ن هذه الجهود تفتقد اإلمكانات البشرية والمادية والمالية إال أواالختصاص بحماية المستهلك في قطاع غزة 

العشوائية. فقد اصبحت حماية المستهلك مهمة صعبة نتيجة لتداخل  لمواصلة عملها، كما انه يشوبها بعض
والعالقة بالقوانين المنظمة  ،ت بين المؤسسات وضعف بنيتها التحتية، وعدم التزام جهات االختصاصالصالحيا

واالكتفاء بالتسويات المالية. ولكن نجاح منظومة المساءلة بحاجة لتنسيق الجهود بين  ،لعمل حماية المستهلك
 بإنشاءوزارة الداخلية االهتمام  على الجهات ذات العالقة واالختصاص، ولتفعيل نظام المساءلة كان لزاما  

وكذلك  ،وقضايا حماية المستهلك من القضاة للمسائل االقتصادية أعمقمحكمة الجرائم االقتصادية لضمان فهم 
فان عمليات نشر االحكام في الصحف المحلية أمر غير مطبق لالن بما يقلل من مستوى الردع للمخالفين. 

نتيجة االنقسام السياسي مما أثر  م2006لة منذ العام المستهلك شبه معط  الجمعية الفلسطينية لحماية كما أن 
واقتصر دور الجمعية  ،على حماية المستهلك الفلسطيني الذي خسر جهود مؤسسة مدافعة عن حقوقه سلبا  

 رسال الشكاوى بما جعل صفته استشارية.إعلى توجيه المستهلكين آلليات 

 

 
 

 

 



1 
 

 المقدمة

 حماية المستهلك هي وظيفة أساسية للدول والحكومات، تبدأ بسن قوانين تكفل للمستهلك حقوقه مرورا  
و الغش وتنتهي باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالحفاظ أبالرقابة الفعالة على إجراءات حماية المستهلك من الضرر 

 ومعاقبة من يثبت تورطه بإحداث أي ضرر على المستهلك. على حقوقه التي يكفلها القانون 

قديم  يعتبر المستهلك هو الحلقة األضعف في معادلة التوازن االستهالكي لذلك اهتمت التشريعات منذ
وهناك  .1، لضمان عدم تشوه النسيج االجتماعي واالقتصاديحقوق المستهلكبسن القوانين التي تكفل  األزل

حقوق المستهلك في عالمنا وهي: حق األمان، حق المعرفة، حق االختيار، حق االستماع ثمانية بنود تلخ ص 
 .2، حق التثقيف، حق الحياة في بيئة صحيةئه، حق إشباع احتياجاته األساسية، حق التعويضإلى آرا

 اص بحماية المستهلك في قطاع غـزةوعلى الرغم من الجهود المبذولة من الجهات ذات العالقة واالختص
العشوائية،  ضـا بعـه يشوبهـنة عملهـا، كما أواصلد اإلمكانات البشرية والمادية والمالية لمـن هذه الجهود تفتقإال أ

، فقد اصبحت حماية المستهلك مهمة صعبة نتيجة لتداخل الصالحيات بين المؤسسات وضعف بنيتها التحتية
 لعمل حماية المستهلك واالكتفاء بالتسويات المالية.وعدم التزام جهات االختصاص والعالقة بالقوانين المنظمة 

 3على ثالثة محاور رئيسية حماية المستهلكويقوم مفهوم 
على التجار تمثل في القوانين الكفيلة بتوضيح حقوق المستهلك والمحاذير الواجب يو  :التشريعيالمحور  •

 مراعاتها وكذلك تحديد العقوبات على المخالفين.
وتلعب فيه منظمات  ،هذا الدور منوط بالجهات الحكومية بشكل رئيس :االجرائي والرقابي المحور •

فاعال بحيث تمثل هذه الجهات الجهاز المساند  المجتمع المدني وجمعيات حقوق المستهلك دورا  
من السلع والخدمات للمواصفات القياسية العالمية، وحماية  المعروض للمستهلك لضمان مطابقة

 .المستهلك من الغش التجاري والتضليل والخداع بكافة صوره وأشكاله
في  بارزا   دورا  الحكومي والخاص عالم يلعب اإل :(للمستهلك واإلرشادي التثقيفي) اإلعالمي المحور  •

المستهلك بحقوقه ي وع مستوى  رفعهذا الجانب من خالل العمل مع كل الجهات ذات العالقة على 
 .ما يحقق له الحماية الوقائيةبقراراته ل ومرشدا   ها  ج  مو   بحيث تكون هذه المعلومات دليال   وواجباته،

                                                           
 تنافسية زيزتع ونح:  حةولمفتا سدلقا لجامعة ديالقتصاا رتمؤلما لىإ حةولمفتا سدلقا جامعة زنط أبو مفيدد.: نم مةدمق بحثية قةور  1
 م2012 ينيةطلفلسا تلمنتجاا
 م14/3/2017 بتاريخ فلسطين دولة في الفلسطيني المستهلك حماية جمعيات اتحاد عن صادر صحفي بيان 2
 المجلس القاهرة، ،"المستهلك وحماية المرأة  لمنتدى مقدمة ورقة ،"المستهلك لحماية االقتصادي البعد" نصر، وسحر الدين محيي محمود 3

 .28ص ،.م2005 للمرأة، القومي

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5302/posts
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ى المواطنين بهدف تحديد هدف هذه الورقة البحثية للتعرف إلى بيئة المساءلة وآلية التعامل مع شكاو  ت
وكذلك التحديات التي تواجه عمل الجهات ذات العالقة للخروج بتوصيات من شأنها  ،مواطن القوة والضعف

ن تخدم الجهات المسئولة عن حماية المستهلك في قطاع غزة. تعتمد منهجية هذه الدراسة على المقابالت أ
خاصة بحماية المستهلك والنشرات التي تصدرها الجهات ذات دبيات السابقة والتقارير الالشخصية ومراجعة األ

 .ولغاية تاريخ اعداد هذه الورقة 2016خالل الفترة من بداية العام  العالقة

 حماية المستهلك في قطاع غزة والتعديالت الجديدة عليها.لمساءلة بقضايا البيئة القانونية لالمحور األول: 

 بقضايا حماية المستهلك في قطاع غزة بوزارة االقتصاد.أوال: البيئة القانونية للمساءلة 
مجموعة من التشريعات والقوانين تعتمد سياسة وزارة االقتصاد في الرقابة على السلع الواردة للقطاع على 

  :والقرارات والمتمثلة في التالي

  2005/  21قانون حماية المستهلك رقم 
 سلعة. المواصفات والمقاييس الفلسطينية الخاصة بكل 
 لزامية الخاصة بكل سلعة.التعليمات اإل 
 .القرارات الوزارية 
 ومواصفات دول الجوار ،دستور األغذية. 
  

 

 

 

 
 

المستهلك  بها يتمتعن أالتي يجب حقوق من قانون حماية المستهلك مجموعة الكما حددت المادة الثالثة 
عن األضرار التعويض بالتقاضي و ، على المعاملةوحصوله لحفاظ على صحته وسالمته ا :4أهمهامن والتي 

                                                           
 م2005 لسنة( 21) رقم المستهلك حماية قانون   4

قد كفلت التشريعات الفلسطينية حقوق المستهلكين وأرست دعائمها من خالل قانون حماية المستهلك رقم ف
حماية وضمان حقوق المستهلك من عدم التعرض لمخاطر  على يقوم بموجبه والذيم 2005( لسنة 21)

منع االستغالل والتالعب في األسعار،  معو غبن أو خسائر اقتصادية، وتوفير السلع والخدمات أصحية 
وحماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الفنية اإللزامية، وتأمين شفافية 

التي يكون المستهلك طرفا  فيها، وكذلك ضمان سير المعامالت االقتصادية على المعامالت االقتصادية 
 وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وما يكفله القانون من حماية.
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منتج ينطوي كما أن أي للتعليمات الفنية اإللزامية،  ة المنتجمطابقكما يشترط القانون  .التي تكون قد لحقت به
المثلى لالستعمال أو على استعماله أية خطورة يجب أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه الخطورة والطريقة 

  االستخدام، وكيفية العالج في حال حدوث ضرر ناتج عن االستخدام.

على خداع أو تضليل ر القانون تصميم مادة إعالنية تقوم ذ  حفقد  المحاذير التي تستوجب المساءلةأما 
استعمال عالمات تسليم أو استعمال أو محاولة مزودي الخدمات من  (22)رت المادة حذ  كما  للمستهلك.

ديم االمتناع عن بيع أية سلعة أو تقعة تتمتع بشهادة الجودة، االدعاء أو اإليهام بأن السلالجودة بقصد الغش، 
اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو بشراء سلع أو خدمات أخرى في خدمة للمستهلك دون سبب مشروع، 
اشتراط شراء خدمة بإسداء خدمة منفصلة بسعر مختلف، حق في شرائها الوقت نفسه إال إذا أعطى للمستهلك ال

أي شخص يود شراءها دون سبب إخفاء أية مادة أو سلعة مخزونة لدى المزود عن رى أو بشراء سلعة، أخ
استيراد أو تداول السلع مجهولة و بربح يزيد عن السعر المعلن عنه، بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر أمشروع، 

استيراد أو إدخال سلع انقضى على تاريخ قانونا ، للتعليمات الفنية اإللزامية، أو الممنوعة  المصدر، أو المخالفة
إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة الصالحية، إال إذا كانت السلعة متبرع بها، على أن يحظر تداولها 

 باألسواق.
العقوبات التالية بحق  حماية المستهلك قانون ( من 27المادة )دت المساءلة فقد حد   لياتآ أما بخصوص

 بحيث:من يضر بحماية المستهلك 
السجن لمدة ال تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة ال تتجاوز عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلها عقوبة  .1

عرض أو باع كل من تالف البضاعة الفاسدة، وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة لباإلضافة إل
احتفظ بالموازين أو المكاييل غير المعتمدة ، أو أو تالعب بتاريخ صالحيتها، نية فاسدة أو تالفةسلع تموي

وهذا هو  .(8في المادة ) دةكيلها في األماكن المحد من اآلالت غير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو
وفي حال التزام  ك،البند الوحيد الذي يعتبر جناية فيما يخص العقوبات بحق من يضر بحماية المستهل

 للمخالفين. قويا   عا  دنه سيشكل رانفيذه فإأصحاب العالقة بت
 :لـيعادلها  ما تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو بغرامة ال أو السجن لمدة ال تزيد عن ستة أشهرعقوبة  .2

 .كل من عرض أو باع منتج مخالف للتعليمات الفنية اإللزامية -
اإلشارة للخطر وطرقة كل من عرض أو باع منتج ينطوي على استعماله خطورة ما، دون أن  -

 .حال حدوث ضرر ناتج عن االستخدام كيفية العالج فياالستخدام و 
 علنة.أو خالف التسعيرة الم  بشكل واضح كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات  -
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تتناسب مع حجم الضرر، ولكنها تفتقد الشفافية في ضوء عدم وجود الئحة  الباحث وهذه العقوبة من وجهة نظر
 تنفيذية. 

من احتكر كل لالسجن مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها عقوبة  .3
شراء  معها، أو اشترطاقران بيعها بسلعة أخرى المشتري على شراء كمية أو  أجبرالسلع التموينية أو 

  بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة.خدمة 
 للمستهلك من عمليات االحتكار واالجبار على الشراء غير المفيد للمستهلك.وفي ذلك حماية 

عاقب بالسجن مدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف دينار أردني أو ما ي   .4
 للبلد بطرق غير شرعية.دخلت ينية أ  ف سلع تمو كل من صر  يعادلها 

علن لم يستعمل اللغة العربية في ل م  عاقب بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها كي   .5
  .اإلعالن عن السلعة أو الخدمة

عاقب بالحبس لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف دينار أردني أو ما ي   .6
حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها حول ع في أن يخدع المتعاقد شر   يعادلها كل من خدع أو

 الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر خطرة داخلة في تركيبها.

لكل من  وتنظم عملية المساءلة ،مقبولالمواد السابقة من القانون من الناحية التشريعية رادعة بشكل 
وهي تراعي حقوق المستهلك وتهتم بوضع حد لظاهرة االستغالل للمستهلك الذي  ،يحاول االضرار بالمستهلك

زراعة  وأبيع  وألعقوبة صناعة ( 29مادة )تطرقت الكما  يعتبر الحلقة األضعف في منظومة حماية المستهلك.
بغرامة بالحبس لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو أية مواد أو سلع أو معدات مما تستعمل في الغش مع علمه 

في حال تكرار الجرائم في كما أنه و  .ال تتجاوز ثالثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا  
 تتمثل في:الزمة للعقوبة م  ضاعف العقوبة كما أن هناك إجراءات ت   29و 28و 27المواد 

الخطرة أو المستخدمة للغش أو تأمر تقوم المحكمة في جميع األحوال السابقة بمصادرة المواد التالفة أو  .1
بإتالفها على نفقة المحكوم عليه، كما يجوز لها الحكم بإغالق المحل التجاري بشكل مؤقت أو بشكل 

 د الخدمة عن مزاولة عمله بشكل مؤقت أو بشكل دائم.دائم وبسحب رخصة أو وقف مزو  
أكثر من الصحف المحلية وعلى تأمر المحكمة بنشر أي حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة أو  .2

 نفقة المحكوم عليه.
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مة الجرائم االقتصادية لضمان فهم كمح بإنشاء على وزارة الداخلية االهتمام ولتطبيق هذه التشريعات كان لزاما  
ن ي الصحف المحلية أمر غير مطبق لآلحكام فخطورتها وكذلك فإن عمليات نشر األتحديد القضاة للقضايا و 

 مستوى الردع للمخالفين.بما يقلل من 

 بوزارة الزراعة.اع غزة حماية المستهلك في قطلمساءلة بقضايا البيئة القانونية لثانيا: 
بموضوع اآلفات والمبيدات  5يهتم الفصل الثاني من قانون الزراعةوفيما يتعلق بالزراعة خر على الجانب اآل

المبيدات الزراعية أو تجهيزها أو إنتاجها أو استيرادها ( على عدم جواز صناعة 48كد المادة )ؤ الحشرية بحيث ت
أو توزيعها أو بيعها أو تخزينها أو االتجار بها دون الحصول على إذن خاص من الوزارة، كما تؤكد المادة 

عليها درجة السمية والمضادات المعتمدة  ( على ضرورة كتابة بطاقة بيان المبيدات باللغة العربية موضحا  49)
وأية تعليمات أخرى الزمة  العالج هذه السمية في حالة حصولها الفعلي وكيفية استعمالها ومدة صالحيته علميا  

%، وكذلك يوجد لوزارة الزراعة 95وتبلغ نسبة التزام المستوردين بهذا البند من القانون  ا؛للوقاية من أخطاره
ز الفصل الثاني من في حين رك   ،تهادور إيجابي على المعابر حيث يتم فحص المبيدات للتأكد من صالحي

تتطابق  بعدم ( من القانون 52قانون الزراعة على الحجر الزراعي والذي تم تحديده بالحاالت بحسب المادة )
لم تكن مصحوبة أو في حال  بآفات أو أمراض. التلوثأو أو اإلصابة مع المواصفات الوطنية المعتمدة. 

من القانون ري المحاصيل الزراعية بالمياه العادمة ما لم يتم  (55)ة بشهادة صحية معتمدة. كما تحظر الماد
وبالنظر الى بيئة حماية المستهلك بشكٍل ها وفقا  للمعايير الوطنية المعتمدة من الجهات الفنية المختصة. تمعالج
المجلس  لة بسبب تعطل عملالتنمية الزراعية معط   أنبأن القانون الزراعي بحاجة للتحديث، و  اتضحعام، 

  .6التشريعي الفلسطيني
 

 
 
 
 

                                                           
 م2005( لعام 2قانون الزراعة )  5
 31/4/2017بتاريخ  الزراعة مدير عام السياسات والتخطيط وزارة – شمالة أبو نبيل. د :مقابلةمصدر سابق   6

عقوبة للمخالفين لقانون الزراعة ال تتعدى  ىقصأن أالعقوبات تجاه المزارعين غير رادعة، حيث  كما أن
الحبس مدة سنة واحدة وبغرامة مالية ال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا  

 أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
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 بوزارة الصحة.اع غزة حماية المستهلك في قطلمساءلة بقضايا البيئة القانونية لثالثا: 
بموضوع سالمة األغذية بحيث تتولى الوزارة بحسب المادة  7الفصل الرابع من قانون الصحةيختص 

المستوردة  األغذيةوبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة مراقبة األغذية في أثناء تداولها، كما وعليها مراقبة  (17)
الدوائر الجمركية، وال يجوز السماح بدخولها إال بعد موافقة الوزارة والتي يشترط الستيرادها  ىعند وصولها إل
 خل أماكن تصنيعها وتجهيزها. لمنتجة محليا  دا، وكذلك األغذية اسبقذن مإالحصول على 

وقع بها غش  ( تداول األغذية المخالفة للمواصفات والشروط، وكذلك التي18للمادة ) كما يحظر القانون وفقا  
 .على نحو يغير من طبيعتها، باإلضافة لألغذية غير الصالحة لالستهالك اآلدمي، أو تضر بصحة اإلنسان

للمصاب بأحد األمراض المعدية التي تحددها الوزارة بممارسة ( فال يجوز الترخيص 24للمادة ) ووفقا  
حرفة بائع أطعمة أو مشروبات. كما أعطى القانون الحق للموظفين المختصين من الوزارة فحص عينات من 
المواد الغذائية وذلك في أثناء تداولها، كما يجب أن يتم تحليل العينات في المختبرات التي تحددها الوزارة فور 

 وي عل م صاحب الشأن بنتيجة التحليل في موعد ال يتجاوز خمسة عشر يوما  من تاريخ ضبط العينة.  ،هاضبط
خذت منها العينات في حال ثبت من الكشف أ( بحق الوزارة إتالف المواد الغذائية التي 27قرت المادة )أكما 

الظاهري أو من التحاليل أن العينة مخالفة للمواصفات أو الشروط الخاصة بتداول األغذية أو ضارة بصحة 
 اإلنسان أو غير صالحة لالستهالك اآلدمي أو مغشوشة. 

ول أي مؤسسة صحية ( يحق لمفتشي الوزارة دخ79للمادة ) للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ووفقا  
أو صيدالنية أو أي مكان يحتمل وجود أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية فيه، للقيام بالتفتيش وأخذ 

( على مسئولي المؤسسات الصحية 80للمادة ) العينات الالزمة، بعد عمل محضر إثبات للعينة المأخوذة. ووفقا  
و مستحضرات أو مستلزمات طبية تقديم كل التسهيالت الالزمة والصيدالنية أو األماكن التي توجد فيها أدوية أ

 على السجالت والدفاتر وعدم منعهم من القيام بمهامهم.  واطالعهمللمفتشين 
 نه من الواضح ضعف المساءلة القانونية لضمان سالمة المنتجات صحيا  إأما فيما يتعلق ببيئة المساءلة ف

لصحة يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، بالحبس ( من قانون ا81للمادة ) نه وفقا  أحيث 
( تكون 82مدة ال تزيد على سنتين، وبغرامة ال تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووفقا للمادة )

عقوبة الحبس وجوبية، إذا ترتب على المخالفة خسارة في األرواح أو أضرار جسيمة في األموال وتضاعف 
 وهذه العقوبات غير كافية نظرا لخطورة موضوع الغذاء على سالمة المستهلك. لعقوبة في حال تكرار المخالفة.ا

 

                                                           
 م2004( لعام 20قانون الصحة العامة )  7
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 .الخاصة بجمعيات حماية المستهلكحماية المستهلك لمساءلة بقضايا البيئة القانونية ل: رابعا
تشكيل جمعيات لمستهلك الحق بل( من القانون 3المادة )فقد أعطت قانون حماية المستهلك بوفيما يتعلق 

التعويض بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات وكذلك أقرت بحق المستهلك بلحماية المستهلك واالنتساب إليها. 
كما أن القانون أعطى  لحقت به. تكون قد المستهلك جماعيا  لصون حقوقه وتعويضه عن األضرار التي 

 .وهذا عدد كاف ومناسب مقاعد في عضوية المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك 5لجمعيات حماية المستهلك 

 بجمعيات خاص سجل تنظيم المختصة، الوزارة باعتبارها الوطني،( وزارة االقتصاد 6ودعت المادة )
 بالجهات الجمعيات هذه بعالقة المتعلقة إلجراءاتا كافة الوزراء مجلس يصدره بنظام ويحدد المستهلك، حماية

ولكن القانون لم يحدد اليات تمويل هذه الجمعيات ولم يخصص لها  .المستهلك بحماية االختصاص ذات
موازنات تضمن لها القدرة على أداء مهامها بشكل فعال. ودور هذه الجهات مغيب في قطاع غزة بسبب شح 

  التمويل.

  8بوزارة الداخليةاع غزة حماية المستهلك في قطلمساءلة بقضايا القانونية لالبيئة : خامسا
إجراءات الضبط والتحقيق وأعطى النيابة  م2001 لسنة (3رقم ) الجزائية اإلجراءات قانون نظم  لقد

وكذلك  ،مهام الضبط القضائي واإلشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصهب بالقيام الجزائية الحق
في الدعوى وفقا  ألحكام القانون  للتحقيق تلزمالبحث واالستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع االستدالالت التي 

 :يليعلى مأموري الضبط القيام بما 

 قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة. .1
والحصول على اإليضاحات الالزمة لتسهيل التحقيق، واالستعانة بالخبراء إجراء الكشف والمعاينة  .2

 المختصين والشهود دون حلف يمين.
 اتخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلة الجريمة. .3

 إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.

 لعالقة بالقوانين المنظمةمدى التزام أصحاب ا
فنسبة القضايا التي يتم تحويلها من  ؛ولكن المالحظ على أداء هذه المؤسسات هو العشوائية وسوء التنسيق

                                                           
 م  2001 لسنة (3) رقم الجزائية اإلجراءات قانون   8
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خالل من  ، والباقي يتم التعامل معه داخليا  بناء  على إفادة النيابة العامة بغزة ى الربعى النيابة ال يتعد  إل اتالوزار 
ن أالدائرة القانونية بوزارة االقتصاد، وهذا يقلل من الدور الرادع الذي يمكن 

 االختصاص ذات الجهات تعاني . وأيضا  الصدد سه النيابة الجزئية في هذاتمار 
 وانخفاضالبشرية  اإلمكانات المالية ونقص اعداد الطواقم ضعف من والعالقة
 التجهيزات ضعف لىإ باإلضافة التدريب، قصور بسبب الفنية قدراتهم

يكن على مستوى التحديات  لماالختصاص  ذاتداء الوزارات أن إ ،المخبرية
 فيهم بمنمخالف لقانون حماية المستهلك حيث لم يتم الكشف عن اسم اي 

  9لمخالفينرادعا ل سيكون سماء المدانين بجرائم اقتصادية أالتبليغ و  ن االعالنمع العلم بأادينوا بالمحاكم،  من

 حماية المستهلك في قطاع غزةلالبيئة المؤسسية المحور الثاني: 
 حكومية مؤسساتحماية المستهلك وتشرف على هذه التشريعات  اتمهم دعاأ التشريعات القانونية من  تعتبر

  :منهاوأهلية 

المستهلك،  وحمايةالعامة للمكاتب الفرعية  اإلدارة ،العامة للتجارة والمعابر اإلدارة)ـ ب ممثلة االقتصاد وزارة -1
   10(إدارة الجودة القانونية والوحدة ،العامة للتنمية الصناعية اإلدارة

تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بالمصادقة على : والمقاييس المواصفات مؤسسات -2
من قبل لجنة بطاقة البيان في المؤسسة، بطاقات البيان لمنتجات مختلفة 

كما أنه ال  .11وذلك بعد دراسة الطلب ومطابقته للمواصفات ذات العالقة
يوجد قانون مواصفات فلسطيني مستقل حيث ان المنتج لم يخضع 
للتجارب المحليه، ولكن اعتمد في وضع قانون المقاييس الفلسطينية على 

الجوار وبالتالي خرج هذا القانون المقاييس والمواصفات الخاصة بدول 
  .12مشوها وال يحمل هوية وطنية

                                                           
 .م13/5/2017بتاريخ  رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك – السويركيد. سعود  مقابلة  9

 م.8/5/2017االقتصاد بتاريخ  وزارة -المستهلك وحماية الفرعية للمكاتب العامة اإلدارة - الشقرة زياد. م مقابلة  10
 الوطنيالمنتج  ودور المستهلك حماية" ورشة عمل بعنوان – بغزة والمقاييس المواصفات مؤسسة مدير مسلم راجي للمهندس عمل ورقة  11

 .م3/5/2017االزهر  جامعة" الطاقة بدائل الغذائية، الصناعات
المستشار القانوني السابق لوزارة االقتصاد، خالل ورشة مناقشة نتائج الورقة البحثية التي عقدتها مؤسسة  -الخواجا مداخلة السيد عمر   12

 .م14/6/2017أمان للنزاهة والشفافية بتاريخ 

 

التشريعات القانونية من  تعتبر

حماية المستهلك  ماتهم دعاأ

وتشرف على هذه التشريعات 

 حكومية مؤسسات

 والعالقة االختصاص ذات الجهات تعاني
اإلمكانات المالية ونقص  ضعف من

 قدراتهم وانخفاضعداد الطواقم البشرية إ
 باإلضافة التدريب، قصور بسبب الفنية

 المخبرية التجهيزات ضعف إلى
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 مراقبــــــــــــــــة أنشـــــــــــــــطتها ومــــــــــــــــن :والمكـــــــــــــــوس للجمـــــــــــــــارك العامــــــــــــــــة اإلدارة ممثلـــــــــــــــة الماليةةةةةةةةةةةةةةةة وزارة -3
باإلضـــــــــــــافة  مكافحـــــــــــــة التهريـــــــــــــب.وكـــــــــــــذلك  .الفلســـــــــــــطينية الســـــــــــــلطة لحـــــــــــــدود العـــــــــــــابرة البضـــــــــــــائع

الســــــــــامة والمخــــــــــدرة و لمســــــــــاهمة فــــــــــي حمايــــــــــة المجتمــــــــــع المحلــــــــــى والبيئــــــــــة مــــــــــن المــــــــــواد الخطــــــــــرة ل
ــــــــــك بالتعــــــــــاون مــــــــــن مختلــــــــــف الجهــــــــــات المعنيــــــــــة بهــــــــــذا ا ــــــــــة أشــــــــــكالها وذل لخصــــــــــوص مثــــــــــل بكاف

  13.شرطة مكافحة المخدرات

ــــــــــــة الصةةةةةةةةةةةةحة وزارة -4 ــــــــــــ ممثل ــــــــــــاه صــــــــــــحة دائرةب ــــــــــــرة ،المي ــــــــــــائي الطــــــــــــب ودائ ــــــــــــيش قســــــــــــمو  الوق  التفت
ـــــــــــوم حيـــــــــــثومختبـــــــــــرات الفحـــــــــــص المخبـــــــــــري  الصـــــــــــحي ـــــــــــوزارة تق ـــــــــــدوائر هـــــــــــذه خـــــــــــالل مـــــــــــن ال  ال
 منهـــــــــــــا المحتملـــــــــــــة المخـــــــــــــاطر وتقصـــــــــــــى الغذائيـــــــــــــة للمنتجـــــــــــــات والمتابعـــــــــــــة بالمراقبـــــــــــــة واالقســـــــــــــام

  14الغذائي مبالتسم اصابته وتجنب المواطن صحة لحماية

 والحجر النبات لوقاية العامة اإلدارة ،والتفتيش الرقابة ودائرة ،المبيدات دائرة) بـ ممثلة الزراعة زارةو  -5
 والنباتات والدواجن باللحوم المتعلقة المستهلك حماية قضايا بمتابعة واالقسام الدوائر هذه وتهتم (الزراعي

  15 (والمبيدات

غير مفعل بقطاع غزة، وهو مجلس استشاري يتكون من الجهات  لحماية المستهلك: الفلسطينيالمجلس  -6
عضو عن وزارة  ،عضو عن وزارة المالية ،وزارة االقتصاد الوطني رئيسا  للمجلساآلتية: )عضو عن 

عضو عن مؤسسة المواصفات والمقاييس  ،عضو عن سلطة البيئة ،عضو عن وزارة الزراعة ،الصحة
 ،عضو عن اتحاد المقاولين ،عضو عن االتحادات الصناعية ،عضو عن غرفة التجارة ،الفلسطينية

خمسة أعضاء عن جمعيات حماية المستهلك( يهدف المجلس إلى  ،األعمالعضو عن جمعية رجال 
حماية حقوق المستهلك االقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه 

  16 بالسلع والخدمات المقدمة له
 للمباحث التابعة التموين مباحث لدائرة مهم دور التموين:وزارة الداخلية ممثلة بالنيابة الجزئية ومباحث  -7

 في فروع لها توجد حيث ؛المستهلك حماية قضايا متابعة لعمليات والضبط الردع صفة إعطاء في العامة
 .(وزارة الماليةو البلديات،  الصحة،وزارة  الزراعة،وزارة  االقتصاد،وزارة ) هي حكومية مؤسسات خمس

                                                           
13   http://www.mof.gov.ps   )م.    15/5/2017بتـاريخ .  )الموقع االلكتروني لوزارة المالية 
14   http://www.mohe.gov.ps  م.              17/5/2017 بتاريخ الصحة()الموقع االلكتروني لوزارة 
15   http://www.moa.gov.ps  )م.                          15/5/2017 بتاريخ )الموقع االلكتروني لوزارة الزراعة  
 .م2005 لسنة( 21) رقم المستهلك حماية قانون  سابق مرجع  16

http://www.mof.gov.ps/
http://www.mohe.gov.ps/
http://www.moa.gov.ps/
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 حماية لجمعياتحق المستهلكين باالنتساب  مستهلكال حماية قانون  أقر :المستهلكحماية  جمعيات -8
  .17وأعطاها صفة التمثيل للمستهلك المستهلك

حيث تقوم تهدف البلديات الى تقديم خدماتها المختلفة ومن أهدافها الحفاظ على سالمة الغذاء : البلديات -9
 مخازن  على الكشف األغذية عبر تنفيذه عمليات ومراقبة بفحص التراخيص ومنح األغذية دوائر مراقبة

 البيطرة كما تنفذ دوائر الشعبية. األطعمة بيع ومطاعم واألسواق، األغذية، إنتاج نعاومص الغذائية المواد
 صحة على المحافظة جهود ضمن" الجزارة" الطازجة اللحوم بيع محالت على كشفيه جوالت البلديات في

كما ينتج عن الجوالت اليومية اتالف العديد من السلع  الماشية. لحوم بيع محالت ومراقبة المواطن
 تخضع األغذية وصناعة بيع لمهن الرخص منحينوط بالبلديات  الغذائية. كماالمخالفة لشروط السالمة 

 والتأكد واإلضاءة، والتهوية السعة حيث من الحرفة عليه ستقام الذي المكان مالئمة: أهمها شروط لعدة
 األغذية وتخزين صناعة في أواني واستخدام وسليمة، صحية بطريقة الغذائية المواد تخزين سالمة من
  .يصدأ ال معدن من

  18ويتمثل دور سلطة المياه فيما يتعلق بحماية المستهلك بمجال مياه الشرب بـ :طة جودة المياهسل -10

 .إدارة مصادر المياه وحمايتها من خطر التلوث بالتعاون مع الجهات ذات العالقة •
 .وتطوير استغالل مصادر المياه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة ترخيص •
المشاركة في وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استخدامها مع الجهات  •

 المختصة وتعميم تطبيقها.
 .الترخيص لمصادر المياه ووقفها في حالة التلوث •
 .وضع السياسات العامة لتحديد التعرفة •

 واقع حماية المستهلك في قطاع غزة
كبيرة لحماية حقوق  ا  جهود ذات العالقةالجهات العديد من تبذل 

جولة تفتيشية  3212قامت وزارة االقتصاد ب  فقدفي قطاع غزة المستهلك 
زيارة ميدانية  30864جواالت يوميا، باإلضافة ل  9بمعدل  2016العام  في

عينة في  2294حين تم فحص  ضبط فيمحضر  2018لألسواق وحررت 
اإلسالمية وقامت مختبرات وزارة االقتصاد ومخبري جامعة األزهر والجامعة 

                                                           
 .م2005 لسنة( 21) رقم المستهلك حماية قانون  سابق مرجع  17

  .15/6/2017ام سلطة المياه بتاريخ ريم أبو شومر اخصائية صحة عامة البرنامج المستد :مقابلة  18

إن الجهود المبذولة من الجهات 
ذات العالقة في حماية المستهلك 

 في قطاع غزة ال تزال متواضعة
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بجوالت تفتيشية يوميا   الصحة فتقومأما وزارة . هية الصالحيةتطن من المواد الغذائية الفاسدة ومن 530بإتالف 
صباحا ومساءا  على أماكن تناول الغذاء، ويتم الكشف على بعض المخالفين وبعض المصانع الغذائية غير 

تقوم كذلك  .القانونية بحقهمويتم تحويل الملفات إلى النيابة الستكمال االجراءات  ،مستوفية لشروط الصحيةال
وفي حال ثبوت المخالفة يتم رفعها  ا،هالمشتبه ببالتوجه مباشرة للمزارع  الزراعة وزارةدائرة الضبط والتفتيش ب

 .للنيابة والتي بدورها تقوم بمتابعة األمر واتخاذ اإلجراءات القانونية

  هم أسباب القصور في التالي:أ مكن تلخيص الممن ولكن هذه الجهود تواجه بمجموعة من التحديات و 

 التنفيذي للتشريعات:قصور الجانب  :أوالا 
فجوة في تطبيق القوانين وجود إلى  إضافة   ،هذا القصور ناجم عن وجود فجوة في السياسات والتشريعات

 : 19والتشريعات والمتمثلة في الجوانب التالية
 عدم وجود محاكم مختصة بالجرائم االقتصادية. .1
 عدم وجود الئحة تنفيذية لقانون حماية المستهلك. .2
 ين النيابة والدائرة القانونية بوزارة االقتصاد مع القضايا المتعلقة بحماية المستهلك.ضعف التنسيق ب .3

  : ضعف البنية التحتية:ثانياا 
البنية التحتية لحماية المستهلك ضعيفة ومتهالكة، فيالحظ وجود في ضعف البنية التحتية للمختبرات 

ما أدى إلى ضعف الرقابة على األسواق مدة، المبر  الفحص، ونقص سيارات المراقبة، ومواد الفحص والسيارات 
وكذلك نقص في  ؛في المعابر، وعدم وجود أجهزة فحص حديثة في المختبرات تتعلق بفحص جودة المنتج

وعدم وجود أماكن مجهزة وامنة لحجز وفحص السلع على . 20الكفاءات التي تقوم على تشغيل هذه المختبرات
 المعابر قبل دخولها لقطاع غزة.

 : ضعف الدور الرقابي:ثالثاا 

 :تمثلت هذه الفجوات بضعف نظام المراقبة نتيجة للعوامل التالية

 .الالزمة ربين والمعداتألفراد المد  اضعف جهاز المراقبة نتيجة نقص  .1
ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة )وزارة الزراعة، وزارة االقتصاد، وزارة الصحة، النيابة،  .2

 (.الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك ،البلديات

                                                           
 كرئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهل – السويركيد. سعود  مقابلة  19
 وزارة الزراعة –مرجع سابق مقابلة د. نبيل أبو شمالة   20
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 :ر: ضعف تجاوب الجمهو رابعاا 

معظم الشكاوى التي بحسب إفادات الجهات الحكومية ورئيس جمعية الفلسطينية لحماية المستهلك فإن 
، فمعظم القضايا شكاوى حقيقية للمواطن الفلسطيني حيث ال يوجد ؛تصل للجهات ذات العالقة هي من تجار

في حين  على شكوى من المستهلكين. اكتشفت فيها المخالفات كانت نتيجة للضبط الميداني وليست بناء  التي 
 ان بعض البالغات تصل لدوائر مباحث التموين من خالل مراكز الشرطة ولكنها أيضا محدودة.

 :والحصار : االنقسام السياسيخامساا 

هيئة  أبرزهاو  ،ة بحماية حقوق المستهلكل االنقسام السياسي عمل بعض الجمعيات المعنيلقد عط  
شكل الجسم التمثيلي ن ت  أالجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك التي من المفترض المواصفات والمقاييس، و 

ن الحصار المفروض على قطاع كما أ .21للمستهلك. فدور هذه الجمعية غير فاعل وليس لها نشاطات ملموسة
، ليات فحص المنتجات وإجراءات الضبط والمساءلةآتدريب على المن فرص  أضعف   م2006غزة منذ العام 

الطواقم البشرية العاملة في مجال حماية المستهلك بوزارات الصحة والزراعة واالقتصاد وكذلك النيابة وذلك بمنع 
 في منع؛ كما وساهم من السفر للحصول على فرص تدريبية في هذا المجال خالل السنوات الماضية والمحاكم

  .22الطواقمتلك استقطاب كفاءات من الخارج لتدريب 

 والرقابةمنظومة المساءلة : الثالثالمحور 

: )المستهلك، الحكومة، وتتمثل في محاور حماية المستهلك تقوم منظومة المساءلة على ثالث ركائز هي
للعوامل السابق  ذلك يعود، والتي تعاني من ضعف التنسيق في منظومة المساءلة جمعيات حقوق المستهلك(

 .واالختصاص وهذا المحور يستعرض جوانب منظومة المساءلة في الجهات ذات العالقة، 23ذكرها

 وزارة االقتصاد –منظومة المساءلة والمتابعة باإلدارة العامة لحماية المستهلك 
باإلجراءات التالية بهدف متابعة تقوم اإلدارة العامة لحماية المستهلك من الناحية التنفيذية اإلجرائية 

 :إجراءات الحفاظ على حماية حقوق المستهلك

 ومتابعتها دوريا  مصانع المحلية مراقبة ال. 
                                                           

 13/5/2017بتاريخ  للصناعات العام االتحاد المنسي محمد مقابلة  21
 الزراعة وزارة – شمالة أبو نبيل. د مقابلة  22
 31/4/2017بتاريخ  الزراعة عام السياسات والتخطيط وزارةمدير  – شمالة أبو نبيل. د مقابلة  23
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  الدوائر  رق عمل مختصة من خاللبر بواسطة ف  المواد الغذائية الواردة من المعا م إدخاليوتنظمراقبة
 :واإلدارات التالية

 :المعابراإلدارة العامة للتجارة و   (1)
ال تسمح بإدخال أي بضائع للقطاع إال بعد الحصول على إذن استيراد مسبق من الدائرة لبضائع يتم  •

 التوافق عليها مسبقا  مع دائرة حماية المستهلك.
-عند المعبر–لجميع المواد الغذائية الواردة لمحافظات غزة  والكشف الظاهري تقوم بالفحص المبدئي  •

 ربة.ومتدرق تفتيش متخصصة ف   بواسطة
 تسجيل هذه المواد في كشوفات ومحاضر خاصة لمتابعتها بواسطة الجهات المختصة بالوزارة.  •
تحويلها لدائرة و بها شبهة مخالفة في حينه و أها سحب عينة كمبرز مبدئي من المادة المشتبه بجودت •

 اية المستهلك بالوزارة للمتابعة.حم

لرجوع للوزارة بغزة مكتفين بالحصول باستيراد البضائع دون اتعاني وزارة االقتصاد من ان التجار يقومون 
لبيئة وهذا التعارض يعزى للجنة تنسيق البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية، من  خاصعلى اذن استيراد 

 النقسام السياسي.السياسية المتمثلة با

 خالل:وذلك من  وحماية المستهلكاإلدارة العامة للمكاتب الفرعية   (2)

  مكاتب  5قسام حماية المستهلك في أالمحال التجارية ميدانيا  بواسطة فرق مختصة من سواق و األمتابعة
  .موظفا   70 قرابة ويعمل بها فرعية في محافظات غزة الخمسة

   ق مختصة من دائرة ر جلب العينات للفحص المخبري المسجلة في كشوفات ومحاضر المعابر بواسطة ف
 بالمحافظات.المستهلك بالمكاتب الفرعية  وأقسام حماية ،حماية المستهلك

 .فحص ظاهري وحسي 
 .فحص ميكروبي 
 فحص كيميائي. 

 

بعض  إلجراءمما يضطر الوزارة  في الموارد المادية والبشرية لمختبرات وزارة االقتصاد هناك قصور
الوزارة اجراء بري الجامعة اإلسالمية وجامعة االزهر، حيث ترفض تالفحوصات لدى جهات معتمدة أهمها مخ

 عينة 2294فقد قامت اإلدارة بفحص  الفحوصات في مختبرات خاصة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.
 .2016وكيماوية خالل العام  غذائية لمنتجات
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 دارة العامة للتنمية الصناعية:اإل  (3)
 الغذائية.متابعة مصانع المنتجات الغذائية في جميع محافظات غزة بواسطة مهندسي الصناعات  -
 :اإلجراء المتخذ بعد الفحص -

  البضاعة.فراج عن إ >--------النتيجة مطابق وصالح 
  لقانونية لتسوية وضعه.لدائرة احول لي   >-----النتيجة غير مطابق وصالح 
  القانونية لعمل الالزم حسب  ويحول للوحدةإتالف البضاعة  >--النتيجة غير مطابق وغير صالح

 .األصول
 :القانونيةالوحدة ( 4)

  دائرة: التجارة االستهالكية:تستقبل جميع المخالفات من جميع الدوائر المعنية بمراقبة األغذية والمواد( 
 لخ(إوالثروة الطبيعية ...  والمكاييل،الموازين والمقاييس  ،التنمية الصناعية ،حماية المستهلك المعابر،و 

 وتتعامل كالتالي:

 .لنائب العاملإحاالت  -1

للنائب العام بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من  2015في العام  ( مخالفة1091عدد )إحالة 
م والمواصفات الفلسطينية 2005لسنة  21خالفا  لقانون حماية المستهلك رقم  االقتصاديةالجرائم والمخالفات 

عدد بأن  النيابةفي حين أوضحت  .24م1947( لسنة 2المعتمدة وقانون الموازين والمقاييس والمكاييل رقم )
من كافة  قضية 370 عددها 2016العام قضية وفي  520فقط  2015اليها في العام  تالقضايا التي حول

، هذا التعارض في األرقام واالحصائيات يؤكد وجود تضارب وضعف تنسيق بين الجهات 25الجهات ذات العالقة
 الحكومية ذات العالقة بقضايا حماية المستهلك.

 وتسويات.إرشادات وتعهدات  -2

يتم استدعاء التجار المخالفين دمي(، اآلابق وصالح لالستهالك مط )غيرفي حالة المخالفات البسيطة 
  التكرار. وتعهدات بعدموعمل تسويات ، المخالفة والمواصفات والتعليمات اإللزامية، وإرشادهم بتعديلللقوانين 

 

                                                           
 التقرير السنوي لدائرة حماية المستهلك -مرجع سابق  24

 .11/5/2017بتاريخ  رئيس نيابة غزة الجزئية الدائرة الثالثة "الشيكات والجرائم االقتصادية"–مقابلة محمد شحادة   25
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 ،لتعزيز االقتصاد واستقراره والمتمثل بحماية التجار والمنتجين يهدفن دور الوزارة أولكن المالحظ هنا 
وهذا ما يدفعه للتخفيف عن التجار وكذلك محاولة حل القضايا من خالل التسوية مع التجار دون اللجوء 

مما للقضاء، وهنا يؤثر غياب جمعية حقوق المستهلك وضعف الدور الذي تلعبه دائرة المواصفات والمقاييس 
اإلحصائيات واألرقام السابقة والخاصة  .26تطبيق إجراءات القانون الرادعة لحماية المستهلكم ماأ حائال  يقف 

بأنشطة دائرة حماية المستهلك بوزارة االقتصاد والتي تظهر تكثيف العمل في السنة األخيرة بشكل أكبر مع 
 من البضائع. ضبط المزيد من المخالفات وأخذ المزيد من العينات واتالف كميات أقل

وخط سير الشكوى تحكمه االهواء، قضايا غير شفافة، وكذلك فإن التعامل مع ال يات التعامل مع الشكاوى آل نإ 
 البسيطة بالمخالفات المقصود توضح تنفيذية الئحة وجود عدمكل ذلك يعزى ل ،يشوبه بعض الغموض أحيانا  

 معها. التعامل كيفية ويوضح

 بوزارة الصحة والمراقبةمنظومة المساءلة 
فعالية نتيجة  أقلهذا الدور أصبح  ولكنالركن الثاني والمهم في حماية المستهلك تمثله وزارة الصحة، 

حدود التشابك في الصالحيات، وهيمنة وزارة االقتصاد على قضية حماية المستهلك، وتبادل األدوار بين وزارتي 
 حيثالمسئولة عن كل ما يتعلق بسالمة الغذاء  الجهةالصحة  تكون وزارة أن فالمفروضالصحة واالقتصاد. 

، وبالتالي فإن كل ما يتصل م2004( لسنة 20أن حدود صالحيات وزارة الصحة يحددها قانون الصحة رقم )
  27اهبسالمة الغذاء هو من اختصاص

 ما يحصل عمليا  من الناحية النظرية هناك تعاون وتنسيق بين كافة الجهات الرقابية في السلطة، وهذا 
يحصل  الروتينية الجوالت حالة في، ولكن الممنهجةومعظم المناطق في حالة الحمالت  نفي معظم األحيا

، ويثقل كاهل التاجر، وعمل هذه الجهات األداءعلى  تداخل وتشابك مربك بين هذه الجهات، وهذا يؤثر سلبا  
ولكن التفتيش على األغذية  ،وضابطة جمركيةتشترك في تنظيمه كافة الجهات من اقتصاد وصحة وبلديات 

وسحب العينات يجب أن تختص به وزارة الصحة، وعلى أية جهة رقابية أخرى في حال اكتشافها ألي مخالفة 
ها بسلعة معينة أن تبلغ مفتش الصحة ليقوم هو بدوره 28أو شك 

  

د بجهاز حديث يمكنه فحص متبقيات مزو   مركزيا   مختبرا   كما وزارة الزراعة الصحة وزارة لدى يوجد
المبيدات الحشرية في األغذية بدقة، ولكن لألسف فهو يستخدم في الفحوصات التقليدية لعدم تدرب الفنيون 

                                                           
26  swww.mne.p  11/5/2017 بتاريخ االقتصاد لوزارة االلكتروني الموقع. 
 .11/5/2017مقابلة مع وكيل نيابة غزة الجزئية والجرائم االقتصادية أ. محمد شحادة   27

 .م17/5/2017و م  13/5/2017بتاريخ  المعصوابي محمدوالمقدم المنسي محمد السيد مقابالت   28

http://www.mne.ps/
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 الحاضر، الوقت في الصحة وزارة مختبرات بها تقوم ال المهمة الفحوصات من العديد هنالك إنعليه، كذلك ف
 األغذية في واألسمدة والمبيدات الثقيلة العناصر متبقيات اللحوم، في يةالحيو  والمضادات الهرمونات فحص مثل

  ".الحافظة المواد أنواع وبعض الصناعية، األلوان بعض والمشروبات،
 3502 عليها ى أجر و غذائية للفحص المخبري عينة  2163قام مختبر الصحة العامة بوزارة الصحة بجمع 

 .فحصا 5984 عليها تاجريو المقاصف والمطاعم عينة في  2047وكذلك تم جمع  .فحص
غذية األ طن من 226 تم  إتالففقد وأما في مجال إتالف األغذية غير الصالحة لالستهالك اآلدمي 

وبخصوص متابعة وتقصي حاالت . معلبات مختلفةوحدة  19675المشروبات، و لتر من 33513، ومختلفةال
جولة تفتيش  2367 . كما تم تنفيذنس ورفحمن محافظتي خانيو  حالة جميعها 858التسمم الغذائي حيث بلغت 

قد تم إصدار ، و شكوى صحية للمواطنين 458على أماكن أنتاج وتخزين وبيع المواد الغذائية المختلفة، ومعالجة 
ضد منتجي و موزعي المواد الغذائية الذين ال يلتزمون بتنفيذ الشروط ، إخطارات صحية ومحاكمات 1104

   29.المتعلقة بسالمة األغذيةلصحية ، ا

تفرض رقابة صارمة على مصانع فهي لوزارة في الرقابة على الدواء ومواد التجميل، ل دوركما أن هناك 
ولكن  األدوية والصيدليات ومسوقي األدوية، وتعمل كل جهدها على محاربة أشكال الغش والتهريب والتقليد.

دوية الخاصة ى األقل بكثير في عمليات الرقابة علأعلى األدوية البشرية مع دور  ن التركيز يكون منصبا  هنا فإ
ان نتيجة تناوله لهذه المزروعات الدوائية التي تنتقل لإلنس قياتبللمتبالحيوان والنبات والذي قد يكون حاضنة 

  30و الحيواناتأ

 بوزارة الزراعة والمراقبةمنظومة المساءلة 
واقع التعامل مع الشكاوى فإنه في حاالت االشتباه تقوم دائرة الضبط والتفتيش بالوزارة بالتوجه  يخص بما

مباشرة للمزارع المشكوك فيه وفي حال ثبوت المخالفة يتم رفعها للنيابة والتي بدورها تقوم بمتابعة األمر واتخاذ 
ن أيكون في إجراءاتها نوع من التسويف، كما ، و طويال   اإلجراءات القانونية، ولكنها على األرجح تأخذ وقتا  

أما فيما يخص بيئة منا للمخالفين. آ مالذا   توفرهناك فجوة في تطبيق القانون بسبب الثغرات القانونية والتي 
هناك مجال لإلفالت من العقوبات بسبب قصور المختبرات، وعدم فاعلية أجهزة الفحص المخبري، المساءلة فإن 

                                                           
 .م2016بوزارة الصحة بغزة حول األغذية للعام تقرير الرعاية األولية   29

وزارة الصحة، خالل ورشة مناقشة نتائج الورقة البحثية التي عقدتها مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية بتاريخ  -محمد النونو مداخلة د.  30
 .م14/6/2017
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)عدم تدريب  :ل دون أداء وزارة العمل لدورها بالفعالية الكافية مثلوهناك معيقات تحو 
خاصة في ضوء  في متبقيات المبيدات الحشرية وبعض أنواع األغذية الطواقم خاصة

و أنه ال يوجد بالقضاء إوكذلك ف (للمختبرات، عدم وجود خبراء صيانة الحصار
المحدود بين غزة والضفة  التنسيق كما أنالنيابة جهات مختصة بالجرائم االقتصادية 

  .31نمنظومة المساءلة وتفعيل القواني الغربية يضعف

   32المستهلكبقضايا حماية  وزارة الداخليةب والمراقبةمنظومة المساءلة 

م وهي تختص بمتابعة 2007يلها في بداية حد دوائر المباحث العامة وتم تشكمباحث التموين هي أ
كما تقوم بالتحقيق ومالحقة عمليات احتكار السلع والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، 

ص. ويأتي دورها مساندا "كقوة تنفيذية"  بالقضايا ذات الشق الجنائي والقانوني بالتنسيق مع جهات االختصا
للوزارات المعنية بعمليات التفتيش على السلع الخدمات. ويخضع العاملون في هذه الدائرة للتدريب الخاص 
بالجوانب األمنية وكذلك التدريب على التعرف على المواصفات والمقاييس وكيفية كشف الفساد الظاهري بالسلع 

لقانوني السليم. في قضايا الشكاوى قد يتوجه المشتكي لمباحث التموين بشكل مباشر والخدمات واليات الضبط ا
عن الشكوى، ولكن بالغالب فان المستهلك يتوجه الى أقرب مركز شرطة والتي  لإلبالغو يتواصل معهم هاتفيا أ

  :نإالصعيد الوزاري فوعلى  بدورها تتواصل مع مباحث التموين الذي يبدأ على الفور باإلجراءات القانونية.
 

 لحل تسعى التي االقتصاد وزارة تعاون  من- أكبر التموين ومباحث العامة النيابة مع والزراعة الصحة وزارتي تعاون 
 33للنيابة القضايا تحويل دون  بالوزارة القانونية الدائرة ضمن التجار مع المالية التسويات واجراء الخالفات

 

 الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلكب والمراقبةمة المساءلة وظمن
 

 

 

                                                           
 م.31/4/2017بتاريخ  الزراعة مدير عام السياسات والتخطيط وزارة – شمالة أبو نبيل. د سابق مقابلة سابقة  31

 م.17/5/2017بالمباحث بتاريخ  التموين دائرةمدير  محمد المعصوابي المقدم مقابلة  32
 م.11/5/2017بتاريخ  والجرائم االقتصادية" رئيس نيابة غزة الجزئية الدائرة الثالثة "الشيكات–محمد شحادة مصدر سابق مقابلة    33 

نتيجة االنقسام السياسي مما أثر  م2006لة منذ العام الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك شبه معط  
على حماية المستهلك الفلسطيني الذي خسر جهود مؤسسة مدافعة عن حقوقه واقتصر دور  سلبا  

الشكاوى بما جعل صفته استشارية.رسال إالجمعية على توجيه المستهلكين آلليات   

كما أن التنسيق المحدود 
بين غزة والضفة الغربية 

يضعف منظومة المساءلة 
الخاصة  وتفعيل القوانين

 بقضايا حماية المستهلك



18 
 

 ،القطاعات من بالكم الهائل للقضايا التي تمس حقوق المستهلك في عديد والتحدي الذي يواجه الجمعية يتمثل
حاطة عالية من الجمعية وهذا يحتاج الى طواقم متفرغة في الوقت الذي تعتمد الجمعية إمر الذي يتطلب األ

 عضاء في الهيئة العامة للجمعيةعضاء ومن تبرعات بعض األمن اشتراكات األعلى العمل التطوعي والتبرعات 
على دور الجمعية التي تقف  فر ميزانية ثابتة ضمن بنود الموازنة العامة يؤثر سلبا  اوعدم تو ، للنشاطات يةوالرعا

   34إيجار مقر الجمعيةهذه األيام عاجزة عن سداد 

 :المتبعة لمتابعة وثقته بفعالية اإلجراءاترضا الجمهور عن منظومة المساءلة وا
المواطن ال يعنيه حجم الجهد المبذول ولكنه يهتم بالنتائج على األرض، فهو بحاجة ماسة لتوفير الحماية في 

ن الحمالت على التجار تتصف وقه وصحته، لذلك فالمواطن يشعر بأضوء وجود اضرار بمصالحه وحق
المتعلمين يحصلون على بالموسمية فتنشط قبل شهر رمضان مثال ولكن تنخفض وتيرتها فيما بعد، أيضا فان 

كبر من الحماية نظرا لقدرتهم على قراءة البيانات على بيان المواصفات الخاص بالسلعة، كذلك فالمواطنين قدر أ
بعد جغرافيا الرقابة أكبر مقارنة بالمناطق األن على خدمات أفضل كون في المدينة وباألخص مدينة غزة يحصلو 

كذلك فان هناك أمر مستهجن من المواطنين يكمن بأن السلع التي يرفض االحتالل   35و المناطق المهمشةأ
على من نظيراتها وهنا يسأل المواطن عن مدى تعود لتباع للمواطن الغزي وبسعر أ المحتلة  لألراضيادخالها 

  .36المة هذه السلع والمنتجاتس

ال يوجد للمستهلك نه أمن خالل المقابالت مع الجهات ذات العالقة يتضح 
 .دور فاعل في عملية اإلبالغ عن الضرر

 منها:  ألسبابويعزى ذلك 

 .قلة الوعي عند المستهلك بحقوقه •
 .استسالما   أكثر أصبحالمواطن في ظل الظروف الحالية والضغوطات االقتصادية والسياسية  •
 .عدم قناعة المواطنين بقدرة الجهات ذات العالقة على الحل •
 .عدم وجود رقم مجاني للتواصل •

                                                           
 .13/5/2017بتاريخ  رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك – السويركيد. سعود  مقابلة سابق مصدر  34
باحث تحدث بصفته مستهلك، خالل ورشة مناقشة نتائج الورقة البحثية التي عقدتها مؤسسة أمان للنزاهة  -مداخلة السيد زكريا السلوت  35

 .م14/6/2017والشفافية بتاريخ 

غاثة االسالمية، خالل ورشة مناقشة نتائج الورقة البحثية التي عقدتها مؤسسة المشتريات باإل مدير -مداخلة السيد يحيى أبو عيطة  36
 .م14/6/2017أمان للنزاهة والشفافية بتاريخ 

ال يوجد للمستهلك دور فاعل في 
 .عملية اإلبالغ عن الضرر



19 
 

 حقوق المستهلك، المدافع عن حقوق المستهلك وغياب دورها الفاعل.ل الفلسطينية جمعيةال دور غياب •

خاصة  عن شكواهم،من الصعب على الجهات ذات العالقة قياس رضا المواطنين المباشر  وبالتالي كان
الجهد الكافي من الجهات أصحاب العالقة لفحص  بذلمع عدم وجود مقياس لرضا المستهلك، وربما لعدم 

خبار التي تتناول إيقاع العقوبة على ن األأأكدوا ب ولكنهم جميعا   واختبار مستوى الرضا لدى المستهلكين،
من الجهود لكشف المتورطين  عن الرضا والدعوة للمزيد المخالفين لقوانين حماية المستهلك تقابل بتعليقات تعبر

فشلت في أداء الدور المطلوب منها  الجهات ذات العالقة جميعا   أن. وفي المقابل ترى الورقة البحثية باألمر
جراءاته إالذي افتقدت لحماية التاجر، و  وتحيزا   ميال  األكثر على الصعيد الحكومي  كمل سواء  على الوجه األ

لحد من المخالفات التي تطال حقوق المستهلك. وفي الجهة األخرى فشلت ية للدور الرادع بهدف االعقاب
و عملت بالحدود الدنيا استجابة أهلية في تحقيق الحماية القانونية للمستهلك، وجمدت أنشطتها المؤسسات األ

مواطن وهو الحلقة الثالثة فحافظ للمتغيرات السياسية التي شهدها قطاع غزة في السنوات العشر األخيرة. أما ال
نواعه يميلون لحل قضاياهم على أعلى سلبيته فالكثير من المواطنين الذين يتعرضون للغش التجاري بكافة 

 يكونوا يجهلونها.قد و ربما يتنازلون عن حقوقهم التي ربما أضيق نطاق أ

 بسلطة المياهمنظومة المساءلة والمتابعة 
 ن الرقابة على النشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه شامال  م، فإ2014لعام  14وفق قانون المياه رقم 

اإلنتاج والنقل والتوزيع واالستهالك هي صالحية مجلس تنظيم قطاع المياه المنشأ بقرار من مجلس الوزراء. 
لساحل( لألسف، دور المجلس غير مفعل لذلك تحاول سلطة المياه مع مقدمي الخدمات )مصلحة مياه بلديات ا

، وبسبب االنقسام ت رخص سلطة المياه محطات التحلية وتغلق غير المرخص ولكن حاليا   تغطية هذه الفجوة.
السياسي الذي انعكس على عمل سلطة المياه وبات من الصعب تنفيذ برنامج الرقابة على التراخيص وحمايته 

مرتبط  الختصاص بقضايا حماية المستهلكوا والجهات ذات العالقة المياهبين سلطة بالقانون. هناك تواصل 
  37بعالج قضايا م ل حة وليس محكوما  بإطار واجتماعات دورية

  38واالفصاح عن المعلوماتاالعالم في التوعية بمنظومة المساءلة وسائل لعبه الدور الذي ت
وتحذيرهم من  ثقيفهموت المستهلكينلدى  الوعيوتعزيز نشر األهمية في  بالغ تلعب وسائل اإلعالم دورا  

تؤذي صحتهم من خالل  وأتؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطن  كل الممارسات التي يمكن اعتبارها جشعا  
                                                           

 (.م15/6/2017)مرجع سابق مقابلة ريم أبو شومر اخصائية صحة عامة البرنامج المستدام سلطة المياه بتاريخ   37

 .م18/5/2017بتاريخ  فضائية الكتاب –مقابلة اإلعالمي أسعد حمودة   38
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مسؤولية ورسالة، وهو األقدر على  اإلعالم لوسائل إن   .رقابةبة بدون منتهية الصالحية، وأخرى مهر   بيعهم سلعا  
هو بوابة  فاإلعالمممارسة دوره في التثقيف والتوعية وكشف الحقائق وعرض المعلومات بشفافية ومصداقية، 

 وأ القرار صحابألن حقوقهم المشروعة المواطن لنقل هموم المستهلكين وآرائهم وترجمة احتياجاتهم وبيا
الـكشف على كل  وكذلكالتضليل، وتجنيبه  حقوقهفي حفظ  المستهلكواطن ، من أجل مساعدة الماالختصاص

 .أن يتـعرض لها المستهلكون  حاالت الغش والخداع والتضليل التي من الممكن

الدعاية ألي منتج إن فيما يخص االعالم غير الحكومي ف
بأشكالها  اإلعالمعن طريق وسائل  -غالبا  -واإلعالن عنه يتم 

وهي تمثل تكلفة تتحملها  ،ومرئية ةمسموعة ومقروء المختلفة
ومن جانب آخر فإن الدعاية  الشركات المعلنة للترويج لبضائعها،

فهي قناة االتصال بين المنتج   إلعالممصدر دخل ل تعتبر
مصادر وقنوات  عالم اإل لوسائل ن يكون أوالمستهلك لذلك يجب 

األخالقي لوسائل  ، استجابة للدورالمعلومات للمستهلك وعدم مشاركة أي اعالن مضلل يصالإلشفافة اتصال 
وشركات  ، لذا البد من وجود رقابة نقابية وحكومية على أداء وسائلاإلعالم تجاه صون مصالح المواطنين

قانون حماية ركات اإلعالمية التي تسوق الكذب والتضليل للمستهلك )ن تعاقب الشأويجب  عالم بهذا الصدد،اإل
  (.المستهلك

 

  

 التي المالية األزمة ظل أما فيما يخص الدور اإلعالمي للجمعية الفلسطينية لحقوق المستهلك فإنه وفي
لجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك ضعيف وال توجد لالدور اإلعالمي  فإن المستهلك حماية جمعية بها تمر

 تثقيفية وال يوجد متابعة إعالمية للموقع االلكتروني للجمعية. حمالت أوإصدارات توعوية 

في ظل غياب الدور الفاعل لجمعيات حماية المستهلك تبذل وزارة االقتصاد أما االعالم الحكومي فإنه و 
ح الطواقم واإلمكانيات، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ جوالت جهد ا  توعويا وتثقيفيا  ولكن هذا الدور متواضع بسبب ش 

للمدارس لتوعية الطلبة بضرورة مراعاة الغذاء الجيد واالبتعاد عن السلع الرديئة، وي ظهر الموقع االلكتروني 
 الوزارة فإن المساءلة صعيد على ولكنلفترات الماضية. لوزارة االقتصاد أنشطة توعوية قامت بها الوزارة خالل ا

لهم وكذلك توضح  رادعا   ذلك ليكون  المخالفين عن اإلبالغ دون  كإحصاءات التفقدية الجوالت نتائج تعلن

االعالم على الجوانب األمنية والسياسية ويهمل في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص يركز 
 الجوانب الحياتية والتي ال تقل خطورة عن الجوانب السياسية واألمنية كونها تمس احتياجات المواطنين.

تهتم وزارة الزراعة بجوانب اإلعالم والتوعية 
ويظهر ذلك من خالل مجموعة األنشطة 

التوعوية للمواطنين والمزارعين فيما يخص 
المبيدات واألسمدة ومحددات استخدامها 

 ومخاطرها

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/14949/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13607/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/14949/posts
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 وزارة تهتم. كما 39اإلجراءات المتبعة ولكنها ال تعلن فيما بعد عن التسويات التي تمت مع المخالفين خباراأل
 فيما والمزارعين للمواطنين التوعوية األنشطة مجموعة خالل من ذلك ويظهر والتوعية اإلعالم بجوانب الزراعة
ضرورة مراعاة المزارعين لسالمة المنتج الزراعي، ومخاطرها، و ومحددات استخدامها  واألسمدة المبيدات يخص

العالقة بين الوزارة والمزارعين تفعيل وتهدف هذه المنظومة ل والذي بدوره يؤثر على سالمة وصحة المواطن،
عن االستخدام اآلمن للمبيدات  للمزارعين شرح مفصل، مع تقديم إلى توفير غذاء آمن ألبناء شعبنا وصوال  

، وتجنيب المزارعين الوقوع بالمخالفات سليمةغير طريقة بخطورة التهاون في التعامل مع المبيدات و  الزراعية،
ارة الزراعة(. ولكن الوزارة ال تعرض بتقاريرها السنوية أو على موقعها بيانات التي تستوجب العقوبة )موقع وز 

المخالفين وال توضح العقوبات التي وقعت عليهم. ولكن ال زالت البيئة اإلعالمية لوزارة الزراعة في الحدود الدنيا 
 لنقص الموارد البشرية والمالية.

 

  40داخلية بقضايا حماية المستهلكالمنظومة االعالمية لبيئة المساءلة بوزارة ال
 

 

ن اإلذاعات والصحف والقنوات الفضائية ال تولي االهتمام الكافي لقضايا حماية المستهلك، مع ان إف وكذلك
 .االعالم يتناولها التي القضايا من كثير عن أهميةقضايا االقتصاد واالمن االقتصادي ال تقل 

 ستخالصات والتوصياتاال: الرابعالمحور 

 االستخالصات
 المتعلقة بالجهات القضائية والتشريعية : االستخالصاتأوالا 

التشريعات الخاصة بحماية المستهلك واضحة لكنها مشتته، لذا وجب التنسيق بين القوانين المتعلقة  •
 بحماية المستهلك.

نه ال من شح الموارد وضعف التدريب كما أمختصة بالجرائم االقتصادية ولكنها تعاني  توجد نيابة •
  .بما يضعف منظومة المساءلة رائم االقتصاديةمحاكم مختصة بالجتوجد 
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ا يخص اإلعالن عن إنجازات مباحث التموين والجهات الضبطية األخرى، بمالحكومي ضعيف  اإلعالم
( ضبطيه في جميع 200)والبالغة  هو جزء يسير من القضايا التي يتم التعامل معهاالمعلن عنه حيث ان 

 الوزارات. 
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ما يعني ترهل أكبر مالتعديالت الجديدة على قانون حماية المستهلك تعزز مبدأ التصالح بين األطراف  •
 . ة وضعف أدوات الردع للتجارلفي عملية المساء

بقضايا حماية هناك تداخل في الصالحيات ناتجة عن وجود ثالث قوانين تشريعية مستقلة تهتم  •
م، قانون الصحة، قانون الزراعة، قانون 2005( لسنة 21المستهلك وهي )قانون حماية المستهلك رقم )

 منافسة االحتكار(.
قانون حماية المستهلك منقوص في باب نزاهة المعامالت االقتصادية وصالحيات جمعيات حماية  •

 المستهلك.
ال توفر للمستهلك الحماية من مخاطر وجرائم التحايل التشريعات الحالية بقانون حماية المستهلك  •

 والغش االلكتروني.
 األمنيةوالجهات والنيابة الوزارات 
 وطواقم محدودة. بإمكانياتتبذل وزارة االقتصاد الوطني جهود كبيرة في حماية المستهلك  •
 مع التعامل وآلياتال يوجد رقم مجاني لدى الوزارات ذات العالقة واالختصاص الستقبال الشكاوى،  •

 .أحيانا   الغموض بعض يشوبه الشكاوى  سير وخط الكافي بالقدر فعالة ليست الشكاوى 
من خالل الدائرة  وذلكفي عمليات التسوية مع التجار دورا كبيرا الوضع الراهن يمنح وزارة االقتصاد  •

الح بما يضعف من مستوى وتتبنى الوزارة منهج "التسويات المالي" كوسيلة للتص ،القانونية بالوزارة
 الردع ويفتح المجال أمام الفساد.

ال يوجد توثيق لشكاوى المستهلكين بقضايا حماية المستهلك بالوزارات والجهات ذات العالقة  •
 واالختصاص، وال توجد تغذية راجعة منهم.

التي تهتم بمتابعة مراحل و  ،ال تعمل الجهات الحكومية خاصة وزارة االقتصاد بسياسة التقصي الغذائي •
 ما يضعف إجراءات المساءلة.ماإلنتاج للتعرف على المرحلة التي اشتملت على الخلل 

 % وهذا فيه تقليل من مستوى الردع للتجار.15التي يتم تحويلها للنيابة ال تتجاوز  القضايانسبة  •
موظف، هذا العدد يعتبر غير  75الطواقم البشرية العاملة في مجال الرقابة على األسواق ال تتعدى  •

 كافي للقيام بتنفيذ إجراءات الضبط في ظل العدد الكبير من المخالفات.
الجودة خاصة المتعلقة  وتحديث واعتماد مواصفات والمقاييس لمتابعةيجب تفعيل مؤسسة المواصفات  •

 .بالمياه
 لق بجودة العمل.ال يمتلك أي مختبر شهادة اعتماد من هيئة المواصفات والمقاييس فيما يتع •
 النتائج كانتفي الرقابة على المياه،  للمختبرات الشريكةلسلطة المياه بناء  على نتائج التقييم الميداني  •

أقل من المتوقع، كان استمرار الوضع الحالي للمراقبة غير مقبول بسبب تداخل األدوار والمسؤوليات 
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وإجراءات السالمة ونظم إدارة البيانات والذي أثر فيما يتعلق بمستويات الرقابة وتدني جودة العمل 
 مياه.البدوره على تلبية الحد األدنى للمعايير الفلسطينية المتعلقة ب

ضعف عملية التواصل بين وزارة االقتصاد الوطني بقطاع غزة وهيئة المواصفات أاالنقسام السياسي  •
 المعابر. البضائع المستوردة على دخالإ عملية بخصوص للمناورة مساحة للمنتجين وفر مما ،والمقاييس

ورات متخصصة في عمليات غير مؤهلة فنيا وبحاجة لدالطواقم العاملة في مجال الرقابة على األغذية  •
 .كشف الغش والتزوير

النيابة الجزئية عقوبات شديدة على التجار خاصة في الحاالت المتعلقة بضرر صحة  فرضت •
 المستهلك.

لتنسيق الجهود المتعلقة بحماية المستهلك  ،دورية بين الجهات الحكومية المعنيةهناك اجتماعات  •
ي. وعلى الرغم من ذلك فان هناك تداخل ومحدودية تنسيق في قضايا وخاصة عمليات الضبط الميدان

 حماية المستهلك بين الوزارات والبلديات والجهات األخرى ذات االختصاص.
بحماية المستهلك من قبل وزارة االقتصاد ووزارتي  المتعلقةقضايا الهناك جهود كبيرة تبذل في كشف  •

ناف تخضع صوهذه األ لبان والمخابز والمبيدات والسمومالزراعة والصحة وهناك اهتمام كبير بقطاع األ
 .ألعلى مستويات المساءلة

تدريبا كافيا  بما يضعف غير مدربة  والطواقم العاملة بهذه المختبرات أيضا  قاصرة. المختبرات الحكومية  •
 من فعالية المساءلة.

مر بما يستوجب بالرقابة على األغذية أقل في ظل هيمنة وزارة االقتصاد على األ الصحة ةدور وزار  •
 .لالختصاص توزيع الصالحيات وفقا  

 التجار تدفع المشرعة غير والقوانين للتعليمات باإلضافة المستوردة السلع على والجمارك الضرائب •
 .جودة األقل البضائع الستيراد

 .العجوة مثل منزليا المصنوعة للمنتجات الحكومي الرقابي الدور في ضعف هناك •
 مؤسسات وجهات غير حكومية

 ليات وجهات التبليغ للمواطنينآرشاد بيقتصر دور الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك على اإل •
ضعف في الدعم الحكومي  نقص واضح في التمويل وكذلك المستهلك لحماية الفلسطينية تواجه الجمعية •

 ما يهدد إمكانية استمرارها في أداء مهامها.م
تعتمد الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك على المتطوعين وبعض عقود التشغيل المؤقت من جهات  •

 و اإلغاثة اإلسالمية.أكوزارة العمل 
 يعمل. ال الهاتفي ورقمهم معدوم شبه غزة قطاع في المستهلك لحماية الفلسطينية الجمعية تلعبه الذي الدور •
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الجسم الممثل للمستهلك والجهة المدافعة عن حقوقه والمتمثلة بالجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك  •
 جرائي في مجال التبليغ عن جرائم انتهاك حقوق المستهلك.إو أال يوجد لها أي نشاط توعوي 

على الجوانب السياسية واألمنية ويهمل القضايا التوعوية بحقوق  المحلية الخاصة تركزوسائل االعالم  •
. وهناك ضعف في االعالم الحكومي المتعلق المستهلكين ووسائل اإلبالغ عن المخالفات بحقهم

 عن قضايا حماية المستهلك. باإلعالم
 المستهلكين

واطن الفلسطيني مما تسبب بحرف سلوكه على الم ضاغطا   الوضع االقتصادي السيء شكل عنصرا   •
 لمستوى الدخل المنخفض مع تركيز أقل على الجودة. االستهالكي استجابة  

دت هامش كبير من اإلحباط واليأس وعدم ثقلت كاهل المواطن الفلسطيني ول  أرزمة الهموم التي  •
 التحفيز عند المواطنين وزادت من سلبيته تجاه القضايا التي تمس حقوقه.

 :التوصيات
والوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة  ونلخص التوصيات للورقة البحثية على المستوى القضائي والتشريعي

 كالتالي: واالختصاص

 قضائية 
ضرورة تشكيل محاكم متخصصة بالجرائم االقتصادية وكذلك تخصيص نيابة متخصصة بالجرائم  •

 االقتصادية.
تطبيق القوانين الفلسطينية وبحزم، وخاصة فيما يتعلق بالمتاجرة واستعمال المواد الكيميائية ضرورة  •

ن خطرها يمتد من المزارع الذي المبيدات الكيميائية المحظورة والخطيرة، أل وباألخصالمحظورة، 
 .لى المواطن الذي يستهلك بقاياهاإيستعملها 

قضايا اإلخالل بقوانين حماية المستهلك على غرار ما ضرورة تشكيل محكمة جرائم مستعجلة للبت ب •
 تقوم به البلديات.

ضرورة إعفاء جمعيات حماية المستهلك من رسوم رفع أو تحريك القضايا المتعلقة بحماية المستهلك  •
 خاصة في ضوء شح التمويل الذي تعاني منه هذه الجمعيات.

 تشريعية 
 ألحكام قوانين حماية المستهلك، لضمان شفافية المساءلة.ضرورة القيام بوضع الئحة تنفيذية  •
 االلكتروني. والغش التحايل مخاطر وجرائم للمستهلكين من الحماية توفر قانونية تشريعات سن ضرورة •

 الوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة واالختصاص
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لما  لذلك وجب تفعيل األنظمة الرادعة للتجار وفقا   ،التسويات المالية ال تعتبر أداة مساءلة فاعلة •
 أدرج في قانون حماية المستهلك.

توفير رقم مجاني الستقبال شكاوى المواطنين، بما يسهل من عملية اإلبالغ عن االنتهاكات لحقوق  •
وعمل حمالت إعالنية وتوعوية وتثقيفية بحقوق المستهلك وطرق التواصل مع الجهات  المستهلكين

 العالقة واالختصاص. ذات
العمل على تطوير منهجية عمل لجان التفتيش بالجهات الحكومية ذات االختصاص وفقا  لمنهجية  •

 الخلل. خاللها حدث المرحلة التي على وذلك بمتابعة جميع مراحل اإلنتاج للتعرف الغذائي التقصي
القيام بالمساءلة، خاصة في حال  ضرورة االهتمام بالدور التثقيفي واالعالمي للمنتجين والتجار قبل •

 وجود جهالة لدى التجار.
الشفافية والتكاملية في العالقة بين جمعيات حقوق المستهلك والجهات الحكومية لضمان تحقيق زيادة  •

 المساءلة بشكل فاعل.
ضرورة تشكيل مجلس أعلى لألغذية بالشراكة بين الجهات ذات العالقة واالختصاص لضمان  •

 يد ولضمان عدم حدوث تداخل بالصالحيات.التنسيق الج
ذا تأكد للجهات المعنية وجود إ توعية التجار والمصانع قبل مساءلتهم عن القصور خاصة  االهتمام ب •

 و المصنع.أجهل لدى التاجر 
االهتمام باإلعالن عن النتائج المتعلقة بقضايا حماية المستهلك وخاصة اإلجراءات الخاصة بعمليات  •

 المساءلة.
المباعة  والمياه المحالةتفعيل دور دائرة حماية المستهلك بوزارة االقتصاد لمراقبة المياه المعدنية  •

للترفيه )االستثمار الترفيهي  والمشروبات والمياه المستخدمةفي الصناعات الغذائية  والمياه المستخدمة
 كالمسابح(

 والحروب.مراقبة سعر المياه المباعة خاصة وقت االزمات ضرورة  •
 تدريب الطواقم العاملة في مجال حماية المستهلك بما يكفل من فعالية إجراءات المساءلة.ضرورة  •
وكذلك تخصيص جزء من موازنة  ،تخصيص موازنة كافية لجمعيات حقوق المستهلك الفلسطينية •

 ك.الحكومة ووزارة االقتصاد لتعزيز ودعم عمل دائرة حماية المستهل
 يةالعالم الدول العربية واإلقليمية والتجارب الغربيةجري في والدراسات الدولية التي تاألبحاث متابعة  •

 ومحاذير استخدامها. عالقة باستعمال المواد الكيميائية والتي لها
 


