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 ةتوطئ

مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك هي جمموعـة قّيمـة مـن املبـادئ تبـّني 
وعــالوة  .فعالــة حلمايــة املســتهلك وملؤسســات اإلنفــاذ وُنظــم اجلــرب اخلصــائص الرئيســية لتشــريعاتٍ 

 على ذلك، تساعد املبادئ التوجيهية الدول األعضاء املهتمة يف صياغة وإنفاذ القوانني والقواعـد
احمللية واإلقليمية اليت تناسب ظروفهـا االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة؛ كمـا تسـاعد يف واألنظمة 

تشـّجع تبـادل هي و  ،ضاءفيما بني الدول األععلى الصعيد الدويل تعزيز التعاون يف جمال اإلنفاذ 
 .اخلربات يف جمال محاية املستهلك

 قرارهـــا أول األمـــر، مبوجـــباملبـــادئ التوجيهيـــة قـــد اعتمـــدت وكانـــت اجلمعيـــة العامـــة 
لــــــس االقتصــــــادي ع نطاقَ ّســــــمث وَ  ،١٩٨٥ أبريــــــل/نيســــــان ١٦ ؤرخاملــــــ ٣٩/٢٤٨ هــــــا الحقــــــاً ا

ا اجلمعيـــة ١٩٩٩ يوليـــه/متـــوز ٢٦ املـــؤرخ ١٩٩٩/٧ واالجتمـــاعي يف قـــراره ، ونقحتهـــا واعتمـــد
 .٢٠١٥ ديسمرب/كانون األول ٢٢ املؤرخ ٧٠/١٨٦ قرارها مبوجبالعامة 

ـــة، ويشـــجع الـــدول لمـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة  رّوجويـــ لمبـــادئ التوجيهي
واســطتها للــدول األعضــاء واألعمــال ميكــن باألعضــاء املهتمــة علــى التوعيــة بالســبل الكثــرية الــيت 

تمع املدين أن  العـام  مـن القطـاعني محاية املستهلك يف توفري السلع واخلدمات واعزز يالتجارية وا
 .واخلاص
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 التوجيهية لحماية المستهلك المتحدة األمم مبادئ

 األهداف -أوالً 
ســــيما يف الــــدول  يف الــــدول األعضــــاء، وال ممراعــــاة ملصــــاحل املســــتهلكني واحتياجــــا -١

يعــانون مــن تفــاوت مــن حيــث األحــوال االقتصــادية  واعرتافــا بــأن املســتهلكني غالبــا مــا ،الناميــة
ومراعاة لضرورة متتع املستهلكني حبـق احلصـول علـى  ،واملستويات التعليمية والقدرة على املساومة

ـــة واملنصـــفة  ـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة العادل منتجـــات غـــري خطـــرة وكـــذلك حبـــق تشـــجيع التنمي
مايــــة املســـتهلك إىل حتقيــــق املتعلقـــة حبومحايـــة البيئــــة، ترمـــي هــــذه املبـــادئ التوجيهيــــة واملســـتدامة 

 األهداف التالية:
ا  مســاعدة البلــدان علــى حتقيــق أو (أ)  مواصــلة تــوفري احلمايــة الكافيــة لســكا

 بوصفهم مستهلكني؛
متهيـــــــد الســـــــبيل أمـــــــام أمنـــــــاط اإلنتـــــــاج والتوزيـــــــع الـــــــيت تلـــــــيب احتياجـــــــات  (ب) 
م؛ املستهلكني  ورغبا
ــــــزام املشــــــتغلني بإنتــــــاج الســــــلع واخلــــــدمات وتوزيعهــــــا  (ج)  التشــــــجيع علــــــى الت

 املستهلكني باملستويات الرفيعة من السلوك األخالقي؛ على
 مساعدة البلدان على احلد من املمارسات التجارية املسيئة اليت يتبعهـا أي (د) 

  تؤثر على املستهلكني تأثريا ضارا؛املؤسسات العاملة على الصعيدين الوطين والدويل واليت من
 تيسري قيام مجاعات مستهلكني مستقلة؛ )ـ(ه 
 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان محاية املستهلك؛ (و) 
ظـروف السـوق الـيت تـوفر للمسـتهلكني جمـاالت أكثـر  يئـةالتشجيع على  (ز) 

 لالختيار وبأسعار أدىن؛
 تشجيع االستهالك املستدام. (ح) 
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 نطاق التطبيق -اً ثاني
تسري هذه املبادئ التوجيهية على املعامالت بـني املؤسسـات التجاريـة واملسـتهلكني،  -٢
لمســـتهلكني مـــن جانـــب املؤسســـات الـــيت متلكهـــا الدولـــة. ليشـــمل تـــوفري الســـلع واخلـــدمات  مبـــا

وألغـــراض هـــذه املبـــادئ التوجيهيـــة، تشـــمل سياســـات محايـــة املســـتهلك قـــوانني الـــدول األعضـــاء 
ـــا وبراجمهـــا، وكـــذلك املعـــايري والتوصـــيات وأنظمتهـــ ـــا وآليا ـــا وقرارا ا وقواعـــدها وأطرهـــا وإجراءا

 السارية يف القطاع اخلاص حلماية حقوق املستهلك ومصاحله، وتعزيز رفاهه.
ــــــة، يشــــــري مصــــــطلح "املســــــتهلك" -٣ بصــــــفة عامــــــة  وألغــــــراض هــــــذه املبــــــادئ التوجيهي
صـــرف يف املقـــام األول ألغـــراض شخصـــية شـــخص طبيعـــي، بصـــرف النظـــر عـــن جنســـيته، يت إىل
ـــ عائليـــة أو أو جيـــوز للـــدول األعضـــاء أن تعتمـــد  هذات صـــلة باألســـرة املعيشـــية، مـــع التســـليم بأن

 تعاريف خمتلفة ملعاجلة االحتياجات احمللية احملددة.

 المبادئ العامة -ثالثاً 

لتـوفري محايـة مواصـلة اتبـاع سياسـة  تعزيـز أو ينبغي أن تقـوم الـدول األعضـاء بوضـع أو -٤
قويــة للمســتهلك، مــع مراعــاة املبــادئ التوجيهيــة الــواردة أدنــاه، واالتفاقــات الدوليــة ذات الصــلة. 
ــا املتعلقــة حبمايــة املســتهلكني  وعلــى كــل دولــة عضــو، يف معــرض قيامهــا بــذلك، أن حتــدد أولويا

مراعــاة تكــاليف وفقـا لظــروف البلـد االقتصــادية واالجتماعيـة والبيئيــة، والحتياجـات ســكانه، مـع 
 التدابري املقرتحة وفوائدها.

ـــة التاليـــة إىل تلبيتهـــا فتتمثـــل  -٥ أمـــا االحتياجـــات املشـــروعة الـــيت ترمـــي املبـــادئ التوجيهي
 يلي: فيما

 حصول املستهلكني على السلع واخلدمات األساسية؛ (أ) 

 محاية املستهلكني الضعفاء واحملرومني؛ (ب) 

دد صحتهم وسالمتهم؛محاية املستهلكني من األخط (ج)   ار اليت 

 ؛تهاتعزيز مصاحل املستهلكني االقتصادية ومحاي (د) 
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تــــوفري ســــبل حصــــول املســــتهلكني علــــى املعلومــــات الوافيــــة الــــيت متكــــنهم  )ـ(ه 
 ؛هواحتياجات االختيار عن اطالع وفقا لرغبات كل منهم من

يـة واالجتماعيـة يف ذلك التثقيف بشأن اآلثار البيئ تثقيف املستهلكني، مبا (و) 
م؛  واالقتصادية املرتتبة على اختيارا

 ؛تعويضتوفري وسائل فعالة لتسوية منازعات املستهلكني وحصوهلم على  (ز) 

منظمــــــات للمســــــتهلكني وغــــــري ذلــــــك مــــــن  حريـــــة تشــــــكيل مجاعــــــات أو (ح) 
ات الـيت الصلة، وإتاحة الفرصة هلا لكي تعرب عن آرائها يف عمليـات اختـاذ القـرار  التنظيمات ذات

 املستهلكني؛ متس

 تشجيع أمناط االستهالك املستدام؛ (ط) 

تـــوفري مســـتوى مـــن احلمايـــة للمســـتهلكني باســـتخدام التجـــارة اإللكرتونيـــة  (ي) 
 عن احلماية املتاحة يف األشكال األخرى من التجارة؛ تقل ال

 .محاية خصوصية املستهلك، والتدفق احلر للمعلومات على نطاق عاملي (ك) 

متثــــل أمنــــاط اإلنتــــاج واالســــتهالك غــــري املســــتدامني، وخباصــــة يف البلــــدان الصــــناعية، و  -٦
الســبب الرئيســي وراء اســتمرار تــدهور البيئــة العامليــة. فجميــع الــدول األعضــاء ينبغــي أن تســعى 

قة إىل اجاهــدة لتعزيــز أمنــاط االســتهالك املســتدام؛ وينبغــي للبلــدان املتقدمــة النمــو أن تكــون ســب
ــذه األمنــاط و ط االســتهالك املســتدام؛ األخــذ بأمنــا ينبغــي للبلــدان الناميــة أن تســعى إىل األخــذ 

ن اضــطالعها بعمليــة التنميــة، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب ملبــدأ االشــرتاك يف املســؤوليات، وإ يف
ـا اخلاصـة يف الصـدد  هـذا متايزت هذه املسؤوليات. وينبغي مراعاة حالة البلدان النامية واحتياجا

 وافية. ةمراعا

ينبغـــــي للسياســـــات الراميـــــة إىل تعزيـــــز االســـــتهالك املســـــتدام أن تضـــــع يف االعتبـــــار و  -٧
الفقـر، والوفـاء باالحتياجـات اإلنسـانية األساسـية جلميـع أفـراد  القضاء علـىاألهداف املتمثلة يف 

تمع، واحلد من التفاوت داخل البلدان وفيما بينها.  ا

تواصــل تــوفري اهلياكــل األساســية املالئمــة لوضــع  عضــاء أوينبغــي أن تــوفر الــدول األو  -٨
السياســـات املتعلقـــة حبمايـــة املســـتهلك وتنفيـــذها ورصـــدها. وينبغـــي إيـــالء عنايـــة خاصـــة لكفالـــة 
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ــــة املســــتهلك مبــــا يعــــود بــــالنفع علــــى مجيــــع قطاعــــات الســــكان،  تنفيــــذ التــــدابري املوضــــوعة حلماي
 سيما سكان الريف وَمن يعانون الفقر. وال

ينبغـــي أن متتثـــل مجيــــع املؤسســـات للقــــوانني واألنظمـــة ذات الصــــلة يف البلـــدان الــــيت و  -٩
تعمــل فيهــا. وينبغــي أيضــا أن تتقيــد باألحكــام املناســبة يف املعــايري الدوليــة حلمايــة املســتهلك الــيت 

النظــر إىل أي إشــارات إىل  وافقــت عليهــا الســلطات املختصــة يف البلــد املعــين. (فيمــا يلــي، ينبغــي
 من خالل سياق هذه الفقرة). التوجيهية يري الدولية يف هذه املبادئاملعا

ينبغي النظر، عند وضع سياسات تتعلق حبماية املسـتهلك، يف الـدور اإلجيـايب الـذي و  -١٠
 ميكن أن تقوم به اجلامعات واملؤسسات العامة واخلاصة يف جمال البحث.

 مبادئ لممارسات تجارية سليمة -رابعاً 

بيــــان للمبــــادئ الــــيت حتــــدد معــــايري ملمارســــات جتاريــــة ســــليمة فيمــــا خيــــص فيمــــا يلــــي  -١١
 أنشطة جتارية مع املستهلكني عرب شبكة اإلنرتنت وخارجها:ب االضطالع

ينبغـــي أن تتعامــــل املؤسســـات التجاريــــة  - المعاملـــة العادلــــة والمنصــــفة (أ) 
يتجـزأ مـن  ون جـزءا الاملستهلكني معاملة عادلة ونزيهـة يف مجيـع مراحـل عالقتهمـا، لكـي تكـ مع

. وينبغــــــي أن جتتنــــــب املؤسســــــات التجاريــــــة املمارســــــات الــــــيت تضــــــر األعمــــــال التجاريــــــةثقافــــــة 
 يتعلق باملستهلكني الضعفاء واحملرومني؛ سيما فيما باملستهلكني، وال

ُختضــــع املؤسســــات التجاريــــة املســــتهلك  ينبغــــي أال - الســــلوك التجــــاري (ب) 
خـداع، مثـل أسـاليب التسـويق  منطويـة علـى متييـز أو ة باألخالق أوخملِّ  ملمارسات غري قانونية أو

الالئـق الـيت قـد  غري ذلك من أشكال السلوك غري وسائل حتصيل الديون املتعسِّفة، أو املسيئة أو
يكـــون هـــدفا مـــن أهـــداف  ق ضـــررا باملســـتهلك. وينبغـــي أنحـــتل داعـــي هلـــا أو تشـــكل خمـــاطر ال

ن هلـــم إيـــالء االعتبـــار الواجـــب ملصـــاحل املســـتهلك وحتّمـــل املؤسســـات التجاريـــة ووكالئهـــا املـــأذو 
 املسؤولية عن تعزيز محايته؛

ينبغي أن تقـدم املؤسسـات التجاريـة للمسـتهلكني  - اإلفصاح والشفافية (ج) 
ا وأحكامهـا وشـروطها ومـا يسـري مـن  معلومات كاملـة ودقيقـة وغـري مضـلِّلة عـن سـلعها وخـدما

تكفـــل  . وينبغـــي أنمســـتنريةلـــك لتمكيـــنهم مـــن اختـــاذ قـــرارات رســـومها والتكـــاليف النهائيـــة، وذ
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املؤسسات التجارية تيسري االطالع علـى هـذه املعلومـات، وخباصـة األحكـام والشـروط الرئيسـية، 
 ل التكنولوجيا املستخدمة يف ذلك؛ائأياً كانت وس

، حســــــب املؤسســــــات التجاريــــــةينبغــــــي أن تقــــــوم  - التثقيــــــف والتوعيــــــة (د) 
اكتســاب املعـــارف واملهــارات الالزمـــة  علـــىاالقتضــاء، بوضــع بـــرامج وآليــات تســـاعد املســتهلكني 

دد اختاذهم قـرارات مسـتنرية لفهم املخاطر، مبا املشـورة  وحصـوهلم علـى فيها املخاطر املالية، اليت 
 ورة؛الضر واملساعدة من جهات مقتدرة وفنية، ويفضل أن يقوم بذلك طرف ثالث مستقل، عند 

ينبغـــي أن حتمـــي املؤسســـات التجاريـــة خصوصـــية  - حمايـــة الخصوصـــية )ـ(ه 
املســتهلكني مــن خــالل اجلمــع بــني املالئــم مــن آليــات املراقبــة واألمــن والشــفافية واملوافقــة املتصــلة 

م الشخصية واستخدامها؛  جبمع بيانا

ة ينبغي أن تتيح املؤسسـات التجاريـ - شكاوى المستهلكين ومنازعاتهم (و) 
وعادلـة وشـفافة وقليلـة التكلفـة ويسـرية  عاجلـةلمستهلكني تسوية تيح لآليات ملعاجلة الشكاوى ت

م دون حتمــيلهم تكــاليف أو تنظــر داعــي هلــا. وينبغــي أن  أعبــاء ال املنــال وســريعة وفعالــة ملنازعــا
لــى املســتوى عيف األخــذ باملعــايري احملليــة والدوليــة املتعلقــة مبعاجلــة الشــكاوى  املؤسســات التجاريــة

 .الداخلي وخدمات تسوية املنازعات بالطرق البديلة والقوانني املتعلقة برضا املستهلك

 المبادئ التوجيهية -خامساً 

ينبغـــــي أن تطبـــــق املبـــــادئ التوجيهيـــــة التاليـــــة علـــــى الســـــلع واخلـــــدمات املنَتجـــــة حمليـــــا  -١٢
 واملستوَردة على حد سواء.

ــــة إجــــراءات أوو  -١٣ ــــة املســــتهلك، إيــــالء االعتبــــار  ينبغــــي، لــــدى تطبيــــق أي أنظمــــة حلماي
لضمان عدم حتوهلا إىل حـواجز تعـوق التجـارة الدوليـة، ومتشـيها مـع االلتزامـات التجاريـة  الواجب
 الدولية.

 السياسات الوطنية لحماية المستهلك -ألف

 يلي: ينبغي أن تضع الدول األعضاء سياسات حلماية املستهلك تشجع ما -١٤

 رية سليمة؛ممارسات جتا (أ) 
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ـــــا متّكـــــن املســـــتهلكني مـــــن االتصـــــال  تقـــــدمي معلومـــــات واضـــــحة ويف (ب)  أوا
املؤسســــات التجاريــــة بســــهولة، ومتّكــــن الســــلطات التنظيميــــة وتلــــك املختصــــة بإنفــــاذ القــــانون ب

يتعلـق  ومواقـع تلـك املؤسسـات. وقـد يشـمل ذلـك تقـدمي معلومـات مـن قبيـل مـا ةحتديد هويـ من
ــا اجلغــرايف  ويــة املؤسســة التجاريــة وامسهــا القــانوين واالســم الــذي متــارس أنشــطتها حتتــه، وعنوا

ـــــك غـــــري الرئيســـــي، وموقعهـــــا الشـــــبكي وبريـــــدها اإللكـــــرتوين أو ـــــا،  ذل مـــــن وســـــائل االتصـــــال 
 رخصتها لدى احلكومة؛ ا أوهاتفها ورقَمي تسجيله ورقم

ــا عــن الســلع أو تقــدمي معلومــات واضــحة ويف (ج)  اخلــدمات الــيت تقــدمها  أوا
 املؤسسات التجارية واألحكام والشروط اليت ختضع هلا املعامالت ذات الصلة؛

 وضع شروط تعاقدية واضحة ومقتضبة ويسرية على الفهم وعادلة؛ (د) 

ملعــامالت وإلغائهــا وإعــادة بضــاعتها واســرتداد اتبــاع عمليــة شــفافة لتأكيــد ا )ـ(ه 
 مبلغها؛

 وضع آليات دفع مأمونة؛ (و) 

 ؛جرب الضررإجراءات عادلة وميسورة التكلفة وسريعة لتسوية املنازعات و  (ز) 

 خصوصية املستهلك وأمن البيانات؛ (ح) 

 األعمال التجارية. دوائرتثقيف املستهلك و  (ط) 

عضــاء علــى ضــمان أن متتلــك الوكــاالت املختصــة بإنفــاذ ينبغــي أن تعمــل الــدول األو  -١٥
محايــــة املســـــتهلك املـــــوارد البشــــرية واملاليـــــة الضـــــرورية لتعزيـــــز التقيــــد الفعـــــال حبمايـــــة املســـــتهلكني 

 تيسري حصوهلم عليه يف احلاالت اليت تقتضي ذلك. أو تعويضوحصوهلم 

 السالمة المادية -باء

يف  اعتمــاد تــدابري مناســبة، مبــاعلــى ن تشــجع أ ينبغــي أن تعتمــد الــدول األعضــاء أو -١٦
الدولية، واملعـايري الطوعيـة واالحتفـاظ  ذلك النظم القانونية، وأنظمة السالمة، واملعايري الوطنية أو

بســـجالت الســـالمة، وذلـــك لضـــمان أن تكـــون املنتجـــات مأمونـــة ســـواء مـــن حيـــث اســـتعماهلا 
 عادة استخدامها فيه.يف غرض آخر يتوقع  الغرض الذي ُوضعت من أجله أم يف
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 ،ينبغي أن تكفل السياسات املناسبة أن تكون السلع الـيت ينتجهـا الصـانعون مأمونـةو  -١٧
يف غــرض آخــر يُتوقــع عــادة  ســواء يف اســتخدامها مــن حيــث الغــرض الــذي ُوضــعت مــن أجلــه أم

ن ســيما املــوردو  اســتخدامها فيــه. وينبغــي أن يكفــل املســؤولون عــن جلــب الســلع إىل الســوق، وال
واملصدرون واملستوردون وجتـار التجزئـة وأمثـاهلم (يشـار إلـيهم فيمـا يلـي باسـم املـوزعني)، أن هـذه 

التخــزين علــى حنــو غــري  تصــبح، أثنــاء وجودهــا لــديهم، غــري مأمونــة بســبب املناولــة أو الســلع مل
ســـليم. وينبغـــي تزويـــد املســـتهلكني بالتعليمـــات اخلاصـــة بالطريقـــة الصـــحيحة الســـتعمال الســـلع 

االســتعمال املتوقــع عــادة. وينبغــي  عالمهــم بأيــة خمــاطر ينطــوي عليهــا االســتعمال املقصــود أووإ
املعلومات احليوية املتعلقة بالسالمة عن طريق اسـتخدام رمـوز مفهومـة دوليـا،  بإبالغ املستهلكني 

 كلما أمكن.

ا، بعـــد املـــوزعني، إذا انتبهـــو  ينبغـــي أن تكفـــل السياســـات املناســـبة قيـــام الصـــانعني أوو  -١٨
تكــن منظــورة، بإخطــار الســلطات املخصصــة،  إنــزال املنتجــات إىل الســوق، إىل وجــود خمــاطر مل

وقيــامهم، حســـب االقتضـــاء، بإخطـــار اجلمهـــور دومنـــا إبطـــاء. وينبغـــي أن تنظـــر الـــدول األعضـــاء 
ذه املخاطر على النحو املالئم.  أيضا يف الطرق الكفيلة بإعالم املستهلكني 

مــــد الــــدول األعضــــاء، عنــــد االقتضــــاء، سياســــات تفضــــي، يف حالــــة ينبغــــي أن تعتو  -١٩
أحـــد املنتجـــات، و/أو يف حالــة تشـــكيله مصـــدر خطـــر جســـيم وشـــديد يف اتضــاح عيـــب خطـــري 

اســـــتعمل اســـــتعماال ســـــليما، بـــــإلزام الصـــــانعني و/أو املـــــوزعني بـــــأن يســـــحبوه ويغـــــريوه،  إذا حـــــىت
القيــــام بــــذلك يف غضــــون فــــرتة معقولـــــة يستعيضــــوا عنــــه مبنــــتج آخــــر. وإذا تعـــــّذر  يعــــدلوه أو أو
 الزمن، ينبغي تعويض املستهلك تعويضا مناسبا. من

 تهاتعزيز مصالح المستهلكين االقتصادية وحماي -جيم

ينبغـي أن تنشـد الــدول األعضـاء متكــني املسـتهلكني مــن احلصـول علــى الفائـدة املثلــى  -٢٠
ف املعــايري املرضــية لإلنتــاج واألداء، ينبغــي أن تتــوخى حتقيــق أهــدا مــواردهم االقتصــادية. كمــا مــن

وطرق التوزيع املالئمة، واملمارسات التجارية العادلة، والتسويق الذي يوفر معلومات عـن السـلع، 
واحلمايــة الفعالــة مــن املمارســات الــيت ميكــن أن تكــون هلــا آثــار ســلبية ضــارة باملصــاحل االقتصــادية 

 االختيار يف السوق.عملية للمستهلكني وب

ينبغـــي أن تضـــاعف الـــدول األعضـــاء جهودهـــا ملنـــع املمارســـات الـــيت تضـــر مبصـــاحل و  -٢١
املســـــــتهلكني االقتصـــــــادية وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق ضـــــــمان امتثـــــــال الصـــــــانعني واملـــــــوزعني وغـــــــريهم 
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ـااملشرتكني يف توفري السـلع واخلـدمات للقـوانني من واملعـايري اإللزاميـة. وينبغـي تشـجيع املعمـول 
ـــة، واالدعـــاءات ني علـــى رصـــكمنظمـــات املســـتهل د املمارســـات الضـــارة، مـــن قبيـــل غـــش األغذي

املضللة يف جمال التسويق واالحتيال يف تقدمي اخلدمات.الكاذبة أو
تواصــــل، حســــب مقتضــــى احلــــال، تعــــزز، أووينبغــــي أن تضــــع الــــدول األعضــــاء أو-٢٢

الضـارة الـيت ميكـن التدابري املتصلة مبكافحة املمارسات التقييديـة وغريهـا مـن املمارسـات التجاريـة 
يف ذلــــــك الوســــــائل الالزمــــــة لتنفيــــــذ مثــــــل هــــــذه التــــــدابري. تلحــــــق ضــــــررا باملســــــتهلكني، مبــــــاأن
الصدد، ينبغي أن تسرتشد الدول األعضاء بالتزامها مبجموعة املبـادئ والقواعـد املنصـفة هذاويف

ا اجلمعيـة كافحة املمارسات التجارية التقييديـة الـملاملتفق عليها اتفاقا متعدد األطراف  يت اعتمـد
.١٩٨٠كانون األول/ديسمرب ٥املؤرخ ٣٥/٦٣العامة يف القرار 

تواصــل اتبــاع سياســات توضــح مســؤولية املنــتج وينبغــي أن تعتمــد الــدول األعضــاء أو-٢٣
والعِـيتعلق بضمان استيفاء السلع القدر املعقول من مواصفافيما والنفـع املتانة ول، ومالءمتهـا ت

تطبيـــق وينبغـــي املواصـــفات. ـــذه الوفـــاء مـــن البـــائع وتأكـــد أجلـــه، مـــن ُصـــنعت الـــذي للغـــرض
سياسات مماثلة يف جمال توفري اخلدمات.

وينبغــي أن تشــجع الــدول األعضــاء املنافســة النزيهــة والفعالــة كــي يتــاح للمســتهلكني -٢٤
ملنتجـــات واخلـــدمات بـــأدىن تكلفـــة. وينبغـــي أن حتـــرص الـــدول أكـــرب نطـــاق مـــن االختيـــار بـــني ا

التجاريـــةاألعضــاء علــى أال املؤسســات محايـــة يف املســتهلك حبمايــة املتعلقـــة ا سياســا ُتســـتخدم
منصف.املنافسة أواحمللية من غري حنو على ُتطبَّق أن

وينبغــــي أن حتـــــرص الـــــدول األعضـــــاء، عنـــــد االقتضـــــاء، علـــــى أن يضـــــمن الصـــــانعون-٢٥
ل عليه.يعو تبعد البيع وقطع الغيار على حنو ميكن الجتار التجزئة توافر خدمات ماأو
وينبغــي محايــة املســتهلكني مــن التجــاوزات التعاقديــة، مثــل العقــود النمطيــة الــيت تكــون -٢٦
صاحل جانب واحد، واسـتبعاد احلقـوق األساسـية يف العقـود، واملغـاالة يف شـروط االئتمـان مـن يف

ئعني.جانب البا
وينبغــــي أن تسرتشــــد املمارســــات الرتوجييــــة يف جمــــال التســــويق وممارســــات البيــــع مببــــدأ -٢٧

املعاملـــة املنصـــفة للمســـتهلكني وأن تفـــي باملتطلبـــات القانونيـــة. ويقتضـــي ذلـــك تـــوفري املعلومـــات 
تــدابري اختـاذ وبصـورة مسـتقلة، فضــال عـن مســتنريةالالزمـة لتمكـني املسـتهلكني مــن اختـاذ قـرارات 

ضمان دقة املعلومات املقدمة.ل
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ــــدفق احلــــر  -٢٨ ــــدول األعضــــاء مجيــــع املعنيــــني علــــى املشــــاركة يف الت وينبغــــي أن تشــــجع ال
 للمعلومات الصحيحة عن السلع االستهالكية من مجيع جوانبها.

وينبغـــــي تشـــــجيع حصـــــول املســـــتهلك علـــــى معلومـــــات دقيقـــــة عـــــن تـــــأثري املنتجـــــات  -٢٩
املنتجـات، والتقــارير البيئيــة الــيت مــوجزات مواصــفات واخلـدمات علــى البيئــة، وذلــك بوسـائل مثــل 

والـــــربامج الطوعيـــــة والشـــــفافة للوســـــم  ،ومراكـــــز إعـــــالم املســـــتهلكني ،تصـــــدرها دوائـــــر الصـــــناعة
 املخصصة لتقدمي املعلومات عن املنتجات.واخلطوط اهلاتفية  ،اإليكولوجي

وعلــى الــدول األعضــاء أن تتخــذ، يف تعــاون وثيــق مــع املنتجــني واملــوزعني ومنظمــات  -٣٠
املعلومـــات املضـــللة يف جمـــال  املســـتهلكني، التـــدابري الالزمـــة حيـــال االدعـــاءات البيئيـــة الكاذبـــة أو

وضـع قـوانني ومعـايري لتنظـيم علـى  تشـجيعالأنشـطة التسـويق األخـرى. وينبغـي  الـرتويج للسـلع أو
 االدعاءات البيئية والتحقق من صحتها.

وينبغـــــي أن تشـــــجع الـــــدول األعضـــــاء، يف نطـــــاق أطرهـــــا الوطنيـــــة، قيـــــام املؤسســـــات  -٣١
التجارية، بالتعاون مع منظمـات املسـتهلكني، بوضـع وتنفيـذ مـدونات لقواعـد ممارسـات التسـويق 

مان احلمايـــة الكافيـــة للمســـتهلك. وميكـــن أيضـــا أن واملمارســـات التجاريـــة األخـــرى، وذلـــك لضـــ
وضـع اتفاقـات  شرتك املؤسسات التجارية ومنظمات املسـتهلكني واألطـراف املهتمـة األخـرى يفت

 طوعية. وينبغي أن حتظى هذه املدونات بقدر واف من الدعاية.

ملقــاييس وينبغــي أن تســتعرض الــدول األعضــاء بانتظــام التشــريعات املتعلقــة بــاملوازين وا -٣٢
 الالزمة لتنفيذ التشريعات. اتوأن تقّيم كفاية اآللي

 سالمة السلع والخدمات االستهالكية وجودتهاالمتعلقة بمعايير ال -دال

تشـــجيع صــــياغة  ينبغـــي أن تقـــوم الــــدول األعضـــاء، حســــب االقتضـــاء، بصــــياغة، أو -٣٣
سـالمة السـلع واخلـدمات وتنفيذ معايري طوعية وغريها، على الصعيدين الوطين والـدويل، لضـمان 

ا، مع الدعاية هلـذه املعـايري بشـكل مناسـب. وينبغـي القيـام، مـن وقـت آلخـر، باسـتعراض  وجود
ــــا مـــــن أجــــل ضـــــمان مطابقتهـــــا،   املعــــايري والقواعـــــد الوطنيــــة املتعلقـــــة بســــالمة املنتجـــــات وجود

 أمكن ذلك، للمعايري الدولية املقبولة عموما. كلما

عيـــار أدىن مـــن املعيـــار الـــدويل املقبـــول عمومـــا بســـبب ظـــروف وحينمـــا جيـــري تطبيـــق م -٣٤
 ميكن. اقتصادية حملية، ينبغي بذل كل اجلهود املمكنة لرفع مستوى هذا املعيار بأسرع ما
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وينبغـــي أن تشـــجع الـــدول األعضـــاء وتضـــمن إتاحـــة املرافـــق الالزمـــة الختبـــار ســـالمة  -٣٥
 ة والتصديق عليها.وجودة وكفاءة السلع واخلدمات االستهالكية األساسي

 مرافق توزيع السلع والخدمات االستهالكية األساسية -هاء

 ينبغي أن تنظر الدول األعضاء، حيثما كان ذلك مناسبا، فيما يلي: -٣٦

اتبــــــاع سياســــــات تضــــــمن كفــــــاءة توزيــــــع الســــــلع واخلــــــدمات  اعتمــــــاد أو (أ) 
ددة مــن أجــل ضــمان املســتهلكني؛ وينبغــي النظــر، عنــد االقتضــاء، يف وضــع سياســات حمــ علــى

قـــد حيـــدث  توزيـــع الســـلع واخلـــدمات األساســـية حيثمـــا يكـــون هـــذا التوزيـــع مهـــددا بـــاخلطر، كمـــا
باخلصــوص يف املنــاطق الريفيــة. وميكــن أن تشــمل هــذه السياســات املســاعدة علــى إنشــاء مرافــق 

لذاتيــة الــيت مالئمــة للتخــزين والبيــع بالتجزئــة يف املراكــز الريفيــة، واعتمــاد حــوافز جلهــود املســاعدة ا
الســـــلع واخلــــدمات األساســـــية فيهــــا الـــــيت تقــــدَّم  الظــــروفيبــــذهلا املســــتهلكون، وحتســـــني مراقبــــة 

 املناطق الريفية؛ يف

ــــا  (ب)  تشـــجيع إنشــــاء تعاونيــــات للمســــتهلكني واألنشــــطة التجاريــــة املتصــــلة 
ا، خاصة يف املناطق الريفية.  وتوفري املعلومات املتعلقة 

 وإنصاف المستهلكين تسوية المنازعات -واو

 ملعاجلـةينبغي للـدول األعضـاء أن تشـجع إنشـاء آليـات منصـفة وفعالـة وشـفافة وحمايـدة  -٣٧
شـــــكاوى املســـــتهلكني عـــــرب تســـــوية املنازعـــــات بســـــبل إداريـــــة وقضـــــائية وبســـــبل تســـــوية بديلـــــة، 

 القضـــايا العـــابرة للحـــدود. وينبغـــي أن تضـــع الـــدول األعضـــاء تـــدابرييتعلـــق ب يف مـــاذلـــك  يف مبـــا
ـا، لتمكـني املسـتهلكني أو قانونية و/أو إدارية، أو املنظمـات املعنيـة، حسـب  أن تواصل العمـل 

غـــري رمسيـــة تكـــون ســـريعة  عـــن طريـــق إجـــراءات رمسيـــة أو احلصـــول علـــى تعـــويض االقتضـــاء، مـــن
ومنصـفة ورخيصــة التكــاليف وميّســرة. وينبغــي أن تراعــي هــذه اإلجــراءات باخلصــوص احتياجــات 

ن الفئــــات الضــــعيفة واحملرومــــة. وينبغــــي للــــدول األعضــــاء أن تتــــيح للمســــتهلكني املســــتهلكني مــــ
مــربر علــى القيمــة غــري  ءعــب تــأخري أو أو ةتكلفــتكبــد  دون تعويضــاتإمكانيــة احلصــول علــى 
تمــــع واملؤسســــات التجاريــــة أعبــــاء مفرطــــة دون الوقــــت نفســــه  االقتصــــادية املعنيــــة، ويف ــــل ا حتمُّ

 مربر هلا. ال أو
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وينبغـــي أن تشـــجع الـــدول األعضـــاء مجيـــع املؤسســـات التجاريـــة علـــى حـــل منازعـــات  -٣٨
املستهلكني بطريقة سريعة ومنصفة وشفافة ورخيصة التكاليف وميّسرة وغـري رمسيـة، وعلـى إنشـاء 
آليات طوعية، تتضمن خدمات استشارية وإجراءات غري رمسية ملعاجلة الشـكاوى، ميكنهـا تقـدمي 

 املساعدة للمستهلكني.

هــو متــاح مــن إجــراءات جــرب الضــرر  وينبغــي تــوفري معلومــات للمســتهلكني بشــأن مــا -٣٩
وغريهـــا مـــن إجـــراءات تســـوية املنازعـــات. وينبغـــي تعزيـــز إمكانيـــة االســـتفادة مـــن آليـــات تســـوية 

ســـــيما  يف ذلـــــك الســـــبل البديلـــــة لتســـــوية املنازعـــــات، وال ، مبـــــااملنازعـــــات وآليـــــات جـــــرب الضـــــرر
 لحدود.ل ةبر اعالاملنازعات  يف

وينبغــــي أن تكفــــل الــــدول األعضــــاء أن تكــــون إجــــراءات التســــوية اجلماعيــــة ســــريعة  -٤٠
، علــى الســواءلمؤسســات التجاريــة لوشــفافة ومنصــفة ورخيصــة التكــاليف وميّســرة للمســتهلكني و 

 ذلك اإلجراءات املتعلقة باملديونية املفرطة وحاالت اإلفالس. يف مبا

ضــاء مــع املؤسســات التجاريــة وجمموعــات املســتهلكني وينبغــي أن تتعــاون الــدول األع -٤١
لكيفيـــة تفـــادي املنازعـــات، وفهـــم آليـــات األعمـــال التجاريـــة  دوائـــرلتحســـني فهـــم املســـتهلكني و 

تســـوية املنازعـــات وآليـــات جـــرب الضـــرر املتاحـــة للمســـتهلكني، وأيـــن ميكـــن للمســـتهلكني تقـــدمي 
 شكاواهم.

 واإلعالم التثقيفبرامج  -زاي

أن تشجع وضع برامج عامة لتثقيـف املسـتهلكني  تضع الدول األعضاء، أوينبغي أن  -٤٢
اختيـــارات املســـتهلكني وســـلوكهم آثـــار يف ذلـــك املعلومـــات املتعلقـــة ب وتزويـــدهم باملعلومـــات، مبـــا

يف ذلـــــك فوائـــــدها  علـــــى البيئـــــة والتـــــأثريات الـــــيت قـــــد ترتتـــــب علـــــى التغيـــــريات االســـــتهالكية، مبـــــا
 هــذه ليــد الثقافيــة لألشــخاص املعنيــني. وينبغــي أن يكــون اهلــدف مــنوتكاليفهــا، مــع مراعــاة التقا

مسـتهلكني حصـيفني، قـادرين علـى اختيـار بوصـفهم الربامج هو متكني األشخاص من التصـرف 
م. وينبغــــي، عنـــد وضــــع هــــذه  الســـلع واخلــــدمات اختيـــارا واعيــــا، ومــــدركني حلقـــوقهم ومســــؤوليا

هلكني مـن الفئـات الضـعيفة واحملرومـة، يف املنــاطق الـربامج، إيـالء عنايـة خاصـة الحتياجـات املسـت
مســتويات  ذوو الريفيــة واحلضــرية علــى الســواء، مبــن فــيهم املســتهلكون ذوو الــدخل املــنخفض أو

 دوائــــراملنعدمــــة. وينبغــــي إشــــراك جمموعــــات املســــتهلكني و  اإلملــــام بــــالقراءة والكتابــــة املتدنيــــة أو
تمع  املدين املعنية يف جهود التثقيف هذه. األعمال التجارية وغريها من منظمات ا
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يتجــــزأ مــــن املــــنهج  صــــبح تثقيــــف املســــتهلك، عنــــد االقتضــــاء، جــــزءا اليوينبغــــي أن  -٤٣
 شكل عنصرا يف مواد التعليم القائمة.ياألساسي لنظام التعليم، ويفّضل أن 

وينبغـــي أن تشـــمل بـــرامج تثقيـــف املســـتهلكني وتزويـــدهم باملعلومـــات اجلوانـــب اهلامـــة  -٤٤
 يلي: حلماية املستهلك من قبيل ما

 الصحة والتغذية والوقاية من األمراض اليت تنقلها األغذية وغش األغذية؛ (أ) 

 خماطر املنتجات؛ (ب) 

 وسم املنتجات؛ (ج) 

التشـــريعات ذات الصـــلة وكيفيـــة االســـتفادة مـــن آليـــات تســـوية املنازعـــات  (د) 
 بالوكاالت واملنظمات املعنية حبماية املستهلك؛، وكيفية االتصال احلصول على جرب الضررو 

معلومــات عـــن األوزان واملقـــاييس، واألســـعار، واجلـــودة وشـــروط االئتمـــان،  )ـ(ه 
 ومدى توافر الضروريات األساسية؛

 محاية البيئة؛ (و) 

 التجارة اإللكرتونية؛ (ز) 

 اخلدمات املالية؛ (ح) 

 ه.االستخدام الفعال للمواد والطاقة وامليا (ط) 

وينبغـــــي أن تشــــــجع الــــــدول األعضــــــاء منظمـــــات املســــــتهلكني واجلماعــــــات املهتمــــــة  -٤٥
لتثقيـف واإلعـالم تتضـمن بـرامج عـن ليف ذلـك وسـائط اإلعـالم، علـى إعـداد بـرامج  األخرى، مبا

تأثريات أمناط االستهالك على البيئة وعن التأثريات اليت قد ترتتـب علـى التغيـريات االسـتهالكية، 
سيما بالنسـبة لفئـات املسـتهلكني ذوي الـدخل املـنخفض يف  وائدها وتكاليفها، والذلك ف يف مبا

 املناطق الريفية واحلضرية.

عدَّ املؤسسات التجارية، حيثما كان ذلـك مالئمـا، بـرامج لعـرض احلقـائق توينبغي أن  -٤٦
يف هـــذه شــارك تأن  وغريهــا مــن الــربامج املتصــلة بتثقيـــف املســتهلكني وتزويــدهم باملعلومــات، أو

 الربامج.
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ومراعــــاًة لضــــرورة التواصــــل مــــع املســــتهلكني الــــريفيني واملســــتهلكني األميــــني، ينبغــــي  -٤٧
بتشــــــجيع وضــــــع بــــــرامج لتزويــــــد  تقــــــوم الــــــدول األعضــــــاء، حســــــب االقتضــــــاء، بوضــــــع، أو أن

عـــــن طريـــــق وســـــائل اتصـــــال أخـــــرى إليصـــــال  املســـــتهلكني باملعلومـــــات يف وســـــائط اإلعـــــالم أو
 ء املستهلكني.املعلومات إىل هؤال

تشـــجع الـــربامج التدريبيـــة للمـــربني ولإلعالميـــني  وينبغـــي أن تـــنظم الـــدول األعضـــاء أو -٤٨
ــــنهم مــــن املشــــاركة يف تنفيــــذ بــــرامج تثقيــــف املســــتهلكني  املهنيــــني ومرشــــدي املســــتهلكني لتمكي

 وتزويدهم باملعلومات.

 تشجيع االستهالك المستدام -حاء

ة احتياجـــات أجيـــال احلاضـــر واملســـتقبل مـــن الســـلع يشـــمل االســـتهالك املســـتدام تلبيـــ -٤٩
 واخلدمات بطرق مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

تمـــع ومنظماتـــه، حيـــث -٥٠  ويتقاســـم املســـؤولية عـــن االســـتهالك املســـتدام مجيـــع أفـــراد ا
ـــة ومنظمـــات  يضـــطلع املســـتهلكون املســـتنريون والـــدول األعضـــاء ومنظمـــات املؤسســـات التجاري

ظمـــات املســـتهلكني واملنظمـــات البيئيـــة بـــأدوار هامـــة بصـــورة خاصـــة. وللمســـتهلكني العمـــال ومن
املســتنريين دور أساســي يف تشــجيع االســتهالك املســتدام بيئيــا واقتصــاديا واجتماعيــا، مــن خــالل 
م علـى املنتجــني. وينبغـي للـدول األعضــاء أن تعـزز وضـع وتنفيــذ  مجلـة عوامـل منهـا آثــار اختيـارا

السـتهالك املسـتدام وإدمـاج تلـك السياسـات يف السياسـات العامـة األخـرى. سياسات متعلقـة با
دوائـر وينبغي أن تتم عملية صنع السياسات اليت تضعها الدول األعضاء بالتشـاور مـع منظمـات 

موعــــات املعنيــــة.  األعمــــال التجاريــــة ومنظمــــات املســــتهلكني واملنظمــــات البيئيــــة وغريهــــا مــــن ا
ريـــة مســـؤولية تشـــجيع االســـتهالك املســـتدام مـــن خـــالل تصـــميم ويتحمـــل قطـــاع األعمـــال التجا

السلع واخلدمات وإنتاجها وتوزيعها. وتتحمـل منظمـات املسـتهلكني واملنظمـات البيئيـة مسـؤولية 
تشــــجيع مشــــاركة عامــــة النــــاس يف االســــتهالك املســــتدام ومناقشــــتهم لــــه، وإعــــالم املســــتهلكني، 

 حتقيق االستهالك املستدام. علىلتجارية والعمل مع الدول األعضاء ومؤسسات األعمال ا

األعمــــال التجاريــــة  دوائــــروينبغـــي للــــدول األعضــــاء أن تضــــع وتنفــــذ، باالشـــرتاك مــــع  -٥١
تمع املدين ذات الصلة، اسرتاتيجيات تشجع االستهالك املستدام عـن طريـق مـزيج  ومنظمات ا

ـــة؛ وسياســـات اقتصـــادية واجتم امـــن السياســـات الـــيت ميكـــن أن تشـــمل تشـــريعات؛ وصـــكوك اعي
 يــــةقطاعيــــة يف جمــــاالت مثــــل اســــتخدام األراضــــي، والنقــــل، والطاقــــة، واإلســــكان؛ وبــــرامج إعالم
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بـــــأثر أمنـــــاط االســـــتهالك؛ وإزالـــــة اإلعانـــــات الـــــيت تشـــــجع أمنـــــاط االســـــتهالك واإلنتـــــاج لتوعيـــــة ل
 ية.البيئ املستدامة؛ وتشجيع أفضل املمارسات املتعلقة بقطاعات حمددة يف جمال اإلدارة غري

تصـــــميم وتطـــــوير واســـــتخدام املنتجـــــات علـــــى وينبغـــــي للـــــدول األعضـــــاء أن تشـــــجع  -٥٢
مـدة مـن حيـث الطاقـة واملـوارد، مـع مراعـاة اآلثـار املرتتبـة علـى ذات الكفـاءة واخلدمات املأمونـة و 

الكاملــــة. وينبغــــي للــــدول األعضــــاء أن تشــــجع بــــرامج إعــــادة التــــدوير الــــيت تشــــجع اســــتخدامها 
 من إعادة تدوير النفايات وشراء املنتجات املعاد تدويرها. املستهلكني على كل

وينبغــــي أن تشــــجع الــــدول األعضــــاء علــــى وضــــع معــــايري بيئيــــة وطنيــــة ودوليــــة تتعلــــق  -٥٣
تفضــي هــذه  بالصــحة والســالمة للمنتجــات واخلــدمات وعلــى العمــل بتلــك املعــايري؛ وينبغــي أال

 فرض قيود مقنـََّعة على التجارة. املعايري إىل

وينبغــي للــدول األعضــاء أن تشــجع علــى إجــراء جتــارب علــى املنتجــات يكــون أثرهــا  -٥٤
 البيئي حمايدا.

وينبغـــي للـــدول األعضـــاء أن تـــدير االســـتخدامات الضـــارة بيئيـــا للمـــواد إدارة ســـليمة  -٥٥
تشجع على إجياد بدائل سليمة بيئيـا هلـذه االسـتخدامات. وينبغـي تقيـيم املـواد اجلديـدة الـيت  وأن

 ن خطرة، على أساس علمي ملعرفة أثرها الطويل األجل على البيئة قبل توزيعها.قد تكو 

التوعيـة بالفوائـد الصـحية ألمنـاط االسـتهالك علـى وينبغي أن تشـجع الـدول األعضـاء  -٥٦
واإلنتــاج املســتدامة، مــع مراعــاة اآلثــار املباشــرة علــى الصــحة الفرديــة واآلثــار اجلماعيــة مــن خــالل 

 البيئة. محاية

وينبغي أن تشجع الدول األعضاء، باالشرتاك مع القطاع اخلاص واملنظمات األخـرى  -٥٧
ذات الصــــلة، علــــى تغيــــري أمنــــاط االســــتهالك غــــري املســــتدامة عــــن طريــــق اســــتحداث واســــتعمال 

، تواالتصــاال املعلومــاتيف ذلــك تكنولوجيــات  منتجــات وخــدمات وتكنولوجيــات جديــدة، مبــا
التلـوث  لبيـة احتياجـات املسـتهلكني واحلـد، يف الوقـت ذاتـه، مـنتكون سليمة بيئيا وقادرة على ت

 ومن استنفاد املوارد الطبيعية.

تعزيــــــز آليــــــات تنظيميــــــة فعالــــــة حلمايــــــة  وُتشــــــجَّع الــــــدول األعضــــــاء علــــــى إنشــــــاء أو -٥٨
 يف ذلك جوانب االستهالك املستدام. املستهلكني، مبا

 ة مـــن الصـــكوك االقتصـــادية مثـــلوينبغــي أن تنظـــر الـــدول األعضـــاء يف جمموعـــة واســـع -٥٩
 اســـتيعاب التكـــاليف البيئيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز االســـتهالك املســـتدام، مـــع الصـــكوك الضـــريبية ويف
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املزيـد  مراعـاة االحتياجـات االجتماعيـة، وضـرورة تثبـيط املمارسـات غـري املسـتدامة والتحفيـز علـى
علــى إمكانيــة الوصــول إىل  مــن املمارســات املســتدامة، مــع جتنــب اآلثــار الســلبية احملتمــل وقوعهــا

 سيما بالنسبة للبلدان النامية. األسواق، ال

األعمــال التجاريــة واجلماعــات  دوائــروينبغــي للــدول األعضــاء أن تقــوم، بالتعــاون مــع  -٦٠
املعنيــــة األخــــرى، بوضــــع مؤشــــرات ومنهجيــــات وقواعــــد بيانــــات لقيــــاس التقــــدم احملــــرز يف اجتــــاه 

 االستهالك املستدام على مجيع املستويات. وينبغي أن تكون هذه املعلومات متاحة للجميع.

ســــتحداث وينبغــــي للــــدول األعضــــاء والوكــــاالت الدوليــــة أن تضــــطلع بــــدور رائــــد يف ا -٦١
ـــا، ال ـــا. وينبغـــي  املمارســـات املســـتدامة يف عمليا ســـيما مـــن خـــالل سياســـات الشـــراء اخلاصـــة 

تشجع مشرتيات الدول األعضاء، حسب االقتضـاء، تطـوير واسـتخدام املنتجـات واخلـدمات  أن
 السليمة بيئيا.

وينبغـــي للـــدول األعضـــاء ولســـائر املنظمـــات ذات الصـــلة أن تشـــجع إجـــراء البحـــوث  -٦٢
يـرتبط بـذلك مـن إضـرار بالبيئـة مـن أجـل حتديـد سـبل جلعـل أمنـاط  جمال سلوك املستهلك وما يف

 االستهالك أكثر استدامة.

 التجارة اإللكترونية -طاء

ينبغـــي أن تعمـــل الـــدول األعضـــاء علـــى تعزيـــز ثقـــة املســـتهلك يف التجـــارة اإللكرتونيـــة  -٦٣
هلك، لضـــمان مســـتوى مـــن احلمايـــة تضـــع باســـتمرار سياســـات شـــفافة وفعالـــة حلمايـــة املســـت بـــأن
 يقل عن ذلك الذي توفره األشكال األخرى من التجارة. ال

ـــــة  -٦٤ ـــــد االقتضـــــاء، باســـــتعراض سياســـــات محاي ـــــدول األعضـــــاء، عن وينبغـــــي أن تقـــــوم ال
املســـتهلك الســـارية، مـــن أجـــل مراعـــاة الســـمات اخلاصـــة بالتجـــارة اإللكرتونيـــة، وضـــمان إطـــالع 

ا.املستهلكني واملؤسسات التجا م يف السوق الرقمية وتوعيتهم   رية على حقوقهم والتزاما

وقــد تــود الــدول األعضــاء أن تنظــر يف املبــادئ التوجيهيــة واملعــايري الدوليــة ذات الصــلة  -٦٥
التنقيحـــات املدَخلـــة عليهـــا، وأن تكيّـــف، حســـب االقتضـــاء،  جمـــال التجـــارة اإللكرتونيـــة ويف يف

لتتواءم مع ظروفها االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة لكـي تـتمكن املبادئ التوجيهية واملعايري  تلك
احلــدود.  مــن االمتثــال هلــا، وكــذلك مــن التعــاون مــع الــدول األعضــاء األخــرى علــى تنفيــذها عــرب



20 

حبمايـة املســتهلك  وعنـد القيـام بـذلك، قـد تـود الـدول األعضــاء دراسـة املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة
 امليدان االقتصادي. ة اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يفيف سياق التجارة اإللكرتوني

 الخدمات المالية -ياء

 يلي: تشجع، حسب االقتضاء، ما رسي أوينبغي للدول األعضاء أن تُ  -٦٦

 سياسات تشريعية وتنفيذية لتوفري احلماية املالية للمستهلك؛ (أ) 

 ألداء مهامها؛هيئات رقابة لديها الصالحيات واملوارد الالزمة  (ب) 

آليــات الرقابــة والتــأمني املناســبة حلمايــة األصــول الــيت ميلكهــا املســتهلكون  (ج) 
 ذلك ودائعهم؛ يف مبا

 لتثقيف املايل تعزز اكتساب املعارف املالية؛حمسنة لاسرتاتيجيات  (د) 

ـــل فصـــاح عـــن البيانـــات املعاملـــة املنصـــفة واإل )ـ(ه  بشـــكل ســـليم، لضـــمان حتمُّ
ليـة أيضـا مسـؤولية تصـرفات الـوكالء املـرخَّص هلـم ومسـاءلتها عـن هـذه التصـرفات. املؤسسات املا

ـــــدى مقـــــدمي اخلـــــدمات املاليـــــة سياســـــة خطيـــــة بشـــــأن تضـــــارب املصـــــاحل،  وينبغـــــي أن تكـــــون ل
للمســـاعدة علـــى الكشـــف عـــن أي تضـــارب حمتمـــل يف املصـــاحل. وعنـــدما يكـــون هنـــاك احتمـــال 

وطرف ثالث، ينبغي إطالع املستهلك على ذلـك  تضارب يف املصاحل بني مقّدم اخلدمات وءنش
 لضمان تفادي تعرُّض املستهلك لضرر حمتمل ناتج عن تضارب املصاحل؛

ــــوكالء  (و)  قواعــــد ســــلوك جتاريــــة مســــؤولة يتبعهــــا مقــــدمو اخلــــدمات املاليــــة وال
يف ذلــــك يف جمــــال اإلقــــراض املســــؤول وبيــــع منتجــــات مالئمــــة الحتياجــــات  املــــرخَّص هلــــم، مبــــا

 املستهلك وإمكاناته؛

يف  ضــوابط مناســبة لتــوفري احلمايــة للبيانــات املاليــة اخلاصــة باملســتهلك، مبــا (ز) 
 ذلك توفري احلماية من الغش والتحايل؛

حبيـــث إطـــار تنظيمـــي يعـــزز ترشـــيد تكلفـــة التحـــويالت املاليـــة وشـــفافيتها،  (ح) 
األمـوال احملوَّلـة، وأسـعار يكفل تقدمي معلومـات واضـحة للمسـتهلكني عـن أسـعار وآجـال تسـليم 

حتويــل األمـوال املعروضــة، وكــذلك عمليـات الصـرف، ومجيــع الرسـوم والتكــاليف األخـرى املرتبطــة ب
 يتم التحويل. عن احللول املمكنة إذا مل
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وينبغــــــي للــــــدول األعضــــــاء أن تتخــــــذ تــــــدابري لتعزيــــــز وإدمــــــاج السياســــــات املتعلقــــــة  -٦٧
التثقيـــف املـــايل ومحايـــة املســـتهلكني عنـــد احلصـــول علـــى باملســـتهلكني يف جمـــال اإلدمـــاج املـــايل و 

 اخلدمات املالية واستخدامها.

وقــد تــود الــدول األعضــاء أن تنظــر يف املبــادئ التوجيهيــة واملعــايري الدوليــة ذات الصــلة  -٦٨
 التنقيحــات املدخلــة عليهــا، وأن تكّيــف، حســب االقتضــاء، تلــك جمــال اخلــدمات املاليــة ويف يف

يـة واملعـايري لتتـواءم مـع ظروفهـا االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة لكـي تـتمكن مـن املبادئ التوجيه
احلـدود. وعنـد  االمتثال هلا، وكذلك مـن التعـاون مـع الـدول األعضـاء األخـرى علـى تنفيـذها عـرب

مايـة املســتهلك حب املتعلقــةالقيـام بـذلك، قــد تـود الـدول األعضــاء دراسـة املبــادئ الرفيعـة املسـتوى 
عتها منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي وجمموعـة العشـرين، وكـذلك املبـادئ اليت وضـ

املتعلقة باإلدماج املايل املبتكر اليت وضـعتها جمموعـة العشـرين، واملمارسـات اجليـدة املتعلقـة بتـوفري 
 احلماية املالية للمستهلك اليت وضعها البنك الدويل.

 محددةالتدابير المتعلقة بمجاالت  -كاف

 ســيما يف البلـدان الناميـة، ينبغــي أن عنـد العمـل علـى خدمــة مصـاحل املسـتهلكني، وال -٦٩
حتــرص الــدول األعضــاء، عنــد االقتضــاء، علــى إعطــاء األولويــة للمجــاالت الوثيقــة الصــلة بصــحة 
ـــــة والطاقـــــة واملرافـــــق العامـــــة، وينبغـــــي كـــــذلك معاجلـــــة  ـــــاه واألدوي ـــــة واملي ـــــل األغذي املســـــتهلك، مث

إدامــة سياســات الرقابــة علــى جــودة املنتجــات، وتــوفري  الســياحة. وينبغــي اعتمــاد أو خصوصــيات
مرافــق التوزيــع املالئمــة واآلمنــة، وتوحيــد املواصــفات الدوليــة لوســم املنتجــات وإتاحــة املعلومـــات 
ــاالت. وينبغــي أن يراعــى عنــد إعــداد  ــا، وإقامــة بــرامج التثقيــف والبحــوث يف هــذه ا املتعلقــة 

التوجيهيـــة اخلاصـــة بالـــدول األعضـــاء يف جمـــاالت معّينـــة أن يـــتم ذلـــك يف ســـياق أحكـــام املبـــادئ 
 الوثيقة. هذه
لدى صوغ السياسات واخلطط الوطنية املتعلقة باألغذية، ينبغي أن تأخـذ  - األغذية -٧٠

الدول األعضاء يف اعتبارها احتياج مجيع املستهلكني إىل األمن الغـذائي، وينبغـي أن تـدعم، وأن 
ــــا، معــــايري "دســــتور األغذيـــة" الــــذي وضــــعته منظمةتع ألمــــم لألغذيــــة والزراعــــة اتمـــد قــــدر إمكا

إذا تعّذر ذلك، أن تعتمد معايري غذائية أخـرى متفقـا عليهـا  املتحدة ومنظمة الصحة العاملية، أو
حتسني تدابري السـالمة الغذائيـة  وضع أو إمجاال. وينبغي أن حترص الدول األعضاء على إدامة أو
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 جمـــاالت مـــن قبيـــل معـــايري الســـالمة واحتياجـــات اإلنســـان الغذائيـــة وآليـــات الرصـــد والتفتـــيش يف
 والتقييم الفّعالة.

وينبغـــي أن تقـــوم الـــدول األعضـــاء بتشـــجيع سياســـات وممارســـات الزراعـــة املســـتدامة  -٧١
 البيولوجي ومحاية الرتبة واملياه، مع مراعاة املعارف التقليدية. وعوحفظ التن

ينبغـــي أن تقـــوم الـــدول األعضـــاء، يف إطـــار أهـــداف وغايـــات العقـــد الـــدويل  - اهامليـــ -٧٢
تعزيـــز السياســـات الوطنيـــة لتحســـني  إدامـــة أو لتـــوفري ميـــاه الشـــرب والصـــرف الصـــحي، بوضـــع أو

ـــــا. وينبغـــــي إيـــــالء االعتبـــــار الواجـــــب الختيـــــار  إمـــــدادات ميـــــاه الشـــــرب وأمنـــــاط توزيعهـــــا وجود
واجلـــودة والتكنولوجيـــا، وللحاجـــة إىل بـــرامج التثقيـــف، وألمهيـــة املســـتويات املناســـبة مـــن اخلدمـــة 

تمعات احمللية.  مشاركة ا
وينبغـــي أن تـــويل الـــدول األعضـــاء أولويـــة عاليـــة لصـــياغة وتنفيـــذ السياســـات والـــربامج  -٧٣

ـــــة املســـــتدامة بوجـــــه  املتعلقـــــة باالســـــتخدامات املتعـــــددة للميـــــاه، مـــــع مراعـــــاة أمهيـــــة امليـــــاه للتنمي
 ة أن مصادر املياه هي مورد مصريه النضوب.ومراعا عام
إدامــة املعــايري واألحكــام واألطــر  ينبغــي أن تقــوم الــدول األعضــاء بوضــع أو - األدويــة -٧٤

التنظيميـــة املالئمـــة لضـــمان جـــودة األدويـــة واســـتخدامها بالشـــكل الســـليم مـــن خـــالل سياســـات 
شـطة الشـراء والتوزيـع واإلنتـاج وترتيبـات الدواء الوطنية املتكاملة اليت تعاجل مجلـة أمـور مـن بينهـا أن

الرتخيص ونظم التسـجيل وتـوافر املعلومـات املوثوقـة عـن األدويـة. ولـدى القيـام بـذلك، ينبغـي أن 
ـا منظمـة الصـحة العامليـة  تأخذ الدول األعضاء يف اعتبارها بشكل خاص األعمـال الـيت قامـت 

ا يف جمـــال الـــدواء. وبالنســـبة ل الصـــلة، ينبغـــي تشـــجيع  لمنتجـــات ذاتوالتوصـــيات الـــيت أصـــدر
االسـتعانة بنظــام التصــديق علــى نوعيـة املنتجــات الصــيدالنية املتداولــة بالتجـارة الدوليــة وغــريه مــن 

االقتضاء، لتشـجيع اسـتخدام  نظم املعلومات الدوائية الدولية. وينبغي أيضا اختاذ تدابري، حسب
عينهـــا، وذلـــك اســـتنادا إىل األعمـــال الـــيت أمســـاء األدويـــة الدوليـــة غـــري اململوكـــة حصـــرا لشـــركات ب

ا منظمة الصحة العاملية.  قامت 
ـــــاالت ذات األولويـــــة املـــــذكورة أعـــــاله، ينبغـــــي أن تعتمـــــد الـــــدول  -٧٥ وباإلضـــــافة إىل ا

األعضــاء التــدابري املناســبة يف جمــاالت أخــرى، مثــل جمــال املبيــدات واملــواد الكيميائيــة مــن ناحيــة 
مـة اينها، أينما انطبـق ذلـك، ومـع مراعـاة املعلومـات الصـحية والبيئيـة اهلاستخدامها وإنتاجها وختز 

ا.  اليت تفرض الدول األعضاء على املنتجني إتاحتها ووسم املنتج 
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ينبغـــي أن تعمــــل الـــدول األعضــــاء علـــى جعـــل الطاقــــة النظيفـــة يف متنــــاول  - الطاقـــة -٧٦
الوطنيــــة الراميــــة إىل حتســــني إمــــدادات تعزيــــز السياســــات  إدامــــة أو اجلميــــع، وأن تقــــوم بوضــــع أو

الطاقــة الــيت تــوفَّر للمســتهلكني بكلفــة ميســورة تبعــا لظــروفهم االقتصــادية وحتســني أمنــاط توزيعهــا 
ا. وينبغي مراعاة اختيار املسـتويات املناسـبة مـن اخلدمـة واجلـودة والتكنولوجيـا ووضـع أطـر  وجود

تمعات احمللية.الرقابة التنظيمية، ومراعاة احلاجة إىل برامج ا  لتوعية وأمهية مشاركة ا
ينبغي أن تعمـل الـدول األعضـاء علـى جعـل املرافـق العامـة يف متنـاول  - املرافق العامة -٧٧

تعزيز السياسات الوطنيـة الراميـة إىل حتسـني القواعـد واللـوائح  إدامة أو اجلميع وأن تقوم بوضع أو
 اتدفعالـــو إيـــداعات الضـــمان للمســـتهلكني، و  تـــوفري اخلـــدمات، وإتاحـــة املعلومـــات الـــيت تتنـــاول

ا، ووضع نظم التسـديد وقف مقدَّما، وغرامات التأخري يف دفع الرسوم، و املسددة  اخلدمة وإعاد
علــى أقســاط، وتســوية املنازعــات بــني املســتهلكني ومقــدمي خــدمات املرافــق العامــة، مــع مراعــاة 

 احتياجات الشرائح الضعيفة واحملرومة من املستهلكني.
ا حلمايـــــة  - الســـــياحة -٧٨ ينبغـــــي أن حتـــــرص الـــــدول األعضـــــاء علـــــى أن تكـــــون سياســـــا

املستهلك ملبية ملتطلبات معاجلة مسائل تسويق وتوفري السلع واخلدمات ذات الصـلة بالسـياحة، 
العقــارات املشــرتكة إقامــة املســافرين و أمــاكن احلصــر، الســفر و  يف ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال مبــا

الوقـت. وينبغـي أن تتصـدى الــدول األعضـاء، علـى وجـه اخلصــوص، اس تقاســم امللكيـة علـى أسـ
يف ذلـك التحـديات املتصـلة بالتعـاون  األنشطة من حتديات عـابرة للحـدود، مبـا هذه ينشأ عن ملا

أن تتعـاون أيضـا ينبغـي و يف جمال إنفاذ القوانني وبتبادل املعلومـات مـع الـدول األعضـاء األخـرى، 
 الصلة يف قطاع السياحة والسفر. أصحاب املصلحة ذوي مع

 التعاون الدولي -سادساً 
 دون إقليمي: سيما يف سياق إقليمي أو يلي، وال ينبغي أن تقوم الدول األعضاء مبا -٧٩

تعزيـــز آليـــات لتبـــادل  إدامـــة أو اســـتعراض أو حســـب االقتضـــاء، وضـــع أو (أ) 
ا والتدابري   املتخذة يف جمال محاية املستهلك؛املعلومات املتعلقة بالسياسات الوطنية املعمول 

تشــــجيع التعــــاون يف جمــــال تنفيــــذ سياســــات محايــــة املســــتهلك  التعــــاون أو (ب) 
ــاالت املمكنــة هلــذا التعــاون  التنســيق لتحقيـق نتــائج أكــرب يف حــدود املــوارد املتاحــة. ومــن أمثلــة ا

ختبــــار املشــــرتكة، التشــــارك يف اســــتخدامها، ووضــــع إجــــراءات اال إنشــــاء مرافــــق االختبــــار أويف 
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وتبادل املعلومات املتعلقة باملستهلكني وبرامج التثقيف، والربامج التدريبية املشرتكة، والتشـارك يف 
 وضع القواعد التنظيمية؛

التعــاون علـــى حتســني الظـــروف الـــيت يــتم يف ظلهـــا تــوفري الســـلع األساســـية  (ج) 
ودة. وميكـــــن أن يشـــــمل للمســـــتهلكني، مـــــع إيـــــالء االعتبـــــار الواجـــــب لكـــــل مـــــن الســـــعر واجلـــــ

التعاون التشارك يف شراء السلع األساسية، وتبادل املعلومات بشـأن خمتلـف خيـارات الشـراء  هذا
 املمكنة، وإبرام االتفاقات خبصوص املواصفات اإلقليمية للمنتجات.

يتعلــق باملنتجــات  تعــزز الــروابط املعلوماتيــة فيمــا ر الــدول األعضــاء أوو وينبغــي أن تطــ -٨٠
تقييدها بشدة لتمكني البلدان املستوردة األخـرى مـن محايـة نفسـها  سحبها أو حظرها أو اليت مت

 بالصورة الكافية من اآلثار الضارة هلذه املنتجات.
وينبغـــــي أن تعمـــــل الـــــدول األعضـــــاء علـــــى ضـــــمان جـــــودة املنتجـــــات وعـــــدم تبـــــاين  -٨١

ذه املنتجات من بلد إىل آخر بشكل قد يض  ستهلكني.بامل راملعلومات املتصلة 
ا على التعاون يف جمال مكافحة االحتيـال  -٨٢ وينبغي أن حتّسن الدول األعضاء من قدر

 مــة، مــعاوالتضــليل يف املمارســات التجاريــة العــابرة للحــدود، ففــي هــذا التعــاون مصــلحة عامــة ه
 نــة مبوجــب هــذه املبــادئ التوجيهيــة يظــليقضــايا مع التســليم بــأن التعــاون خبصــوص حتقيقــات أو

 ضعا للسلطة التقديرية لوكالة إنفاذ قوانني محاية املستهلك اليت يوجَّه إليها طلب التعاون.خا
وينبغــي أن تقــوم وكــاالت إنفــاذ قـــوانني محايــة املســتهلك يف الــدول األعضــاء بتنســـيق  -٨٣

ـا لتجنـب التـداخل مـع التحقيقـات وأنشـطة إنفـاذ  التحقيقات وأنشطة إنفاذ القوانني الـيت تقـوم 
ا وكاالت إنفاذ قوانني محاية املستهلك يف واليات قضائية أخرى.القوا  نني اليت تقوم 
وينبغــي أن تبــذل وكــاالت إنفــاذ قــوانني محايــة املســتهلك يف الــدول األعضــاء قصــارى  -٨٤

ذا التعاون. جهدها لتسوية اخلالفات اليت قد تنشأ فيما  يتعلق 
ــــــا إلنفــــــاذ قــــــوانني محايــــــة املســــــتهلك وينبغــــــي أن تســــــتفيد الــــــدول األعضــــــاء  -٨٥ ووكاال
الشــبكات الدوليــة القائمــة فتــدخل يف ترتيبــات مناســبة ثنائيــة ومتعــددة األطــراف وغــري ذلــك  مــن

 من املبادرات لتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية.
ــا املعنيــة بسياســات محايــة املســتهلك،  -٨٦ ــال لوكاال وينبغــي أن تتــيح الــدول األعضــاء ا

مـــــع وكـــــاالت إنفــــاذ قـــــوانني محايـــــة املســـــتهلك، لالضــــطالع بـــــدور قيـــــادي يف عمليـــــة بالتشــــاور 
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اإلطار الالزم ملكافحة املمارسات التجارية االحتيالية والتضليلية، وذلك علـى النحـو الـوارد  وضع
 يف هذه املبادئ التوجيهية.

وكالـــة  والـــدول األعضـــاء مـــدعوة إىل تســـمية وكالـــة إلنفـــاذ قـــوانني محايـــة املســـتهلك أو -٨٧
ات محايـــــة املســـــتهلك للقيـــــام بـــــدور جهـــــة االتصـــــال لتســـــهيل التعـــــاون يف إطـــــار ســـــمعنيـــــة بسيا

املبــادئ التوجيهيــة. والقصــد مــن تســمية هــذه اجلهــات هــو تكملــة ســبل التعــاون األخــرى،  هــذه
 اة.موليس االستعاضة عنها. وينبغي إخطار األمني العام باجلهة املس

ء وكــاالت إنفــاذ قــوانني محايــة املســتهلك صــالحيات وينبغــي أن متــنح الــدول األعضــا -٨٨
املعلومــــات واألدلــــة ذات الصــــلة واحلصــــول عليهــــا، وتبادهلــــا مــــع الغــــري تتبــــع إجــــراء التحقيقــــات و 

ســــيما فيمــــا يتصــــل باملمارســــات التجاريــــة االحتياليــــة والتضــــليلية العــــابرة  حســــب االقتضــــاء، وال
نطـــاق هـــذه الصـــالحيات حبيـــث تشـــمل  للحـــدود الـــيت تـــؤثر علـــى املســـتهلكني. وينبغـــي توســـيع

التعـــاون مـــع الوكـــاالت األجنبيـــة إلنفـــاذ قـــوانني محايـــة املســـتهلك وغريهـــا مـــن اجلهـــات األجنبيـــة 
 النظرية املناسبة.

وينبغـي أن تنظـر الـدول األعضـاء يف املشــاركة يف الرتتيبـات الثنائيـة واملتعـددة األطــراف  -٨٩
 والتعاون فيما بني الوكاالت يف جمال اسرتداد األصـول اهلادفة إىل حتسني التعاون القضائي الدويل

 األجنبية وإنفاذ األحكام يف القضايا العابرة للحدود.
الـــدول األعضـــاء أن تلقـــي نظـــرة فاحصـــة علـــى املبـــادئ التوجيهيـــة واملعـــايري  دوقـــد تـــو  -٩٠

ة العــــابرة الدوليــــة ذات الصــــلة حبمايــــة املســــتهلك مــــن املمارســــات التجاريــــة االحتياليــــة والتضــــليلي
ـا املعنيـة بإنفـاذ قـوانني محايـة  للحدود لدى حماولتها تقرير نوعية السلطة القانونية املمنوحـة لوكاال

تالئــــم  املســــتهلك، وأن تقــــوم، عنــــد االقتضــــاء، بتكييــــف تلــــك املبــــادئ واملعــــايري التوجيهيــــة كــــي
توجيهيــة حلمايــة ظروفهــا. ولــدى قيامهــا بــذلك، قــد ترغــب الــدول األعضــاء يف دراســة "املبــادئ ال

املســتهلك مــن املمارســات التجاريــة االحتياليــة والتضــليلية العــابرة للحــدود" الــيت وضــعتها منظمــة 
 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

وتعزيـــزا ألمنـــاط االســــتهالك املســـتدامة، ينبغـــي أن تتعــــاون الـــدول األعضـــاء واهليئــــات  -٩١
تطــوير ونقــل وتعمــيم التكنولوجيــات غــري الضــارة بالبيئــة، األعمــال التجاريــة علــى  دوائــرالدوليــة و 

يف ذلك عن طريق تقدمي البلدان املتقدمة دعما ماليا مالئما، وتطوير آليـات جديـدة ومبتكـرة  مبا
سـيما نقلهـا إىل البلـدان الناميـة والبلـدان  لتمويل تناقل هذه التكنولوجيات بني مجيع البلـدان، وال

ا مبرحل  ة انتقالية وتناقلها فيما بينها.اليت متر اقتصادا
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وينبغـــي أن تقـــوم الـــدول األعضـــاء واملنظمـــات الدوليـــة، حســـب االقتضـــاء، بتشـــجيع  -٩٢
سـيما يف البلـدان الناميـة والبلـدان  وتيسري بناء القدرات يف جمال أمنـاط االسـتهالك املسـتدامة، وال

ا مبرحلـــة انتقاليـــة. وبصـــفة خاصـــة، ينبغـــي أن ت ر الـــدول األعضـــاء التعـــاون ســـيالـــيت متـــر اقتصـــادا
ـــدف تعزيـــز  فيمـــا تمـــع املـــدين ذات الصـــلة  بـــني مجاعـــات املســـتهلكني وغريهـــا مـــن منظمـــات ا

ال.  القدرات يف هذا ا
وينبغــــي أن تقــــوم الــــدول األعضــــاء واهليئــــات الدوليــــة، حســــب االقتضــــاء، بتشــــجيع  -٩٣

 .هموإعالم الربامج املتعلقة بتثقيف املستهلكني
أن تعمــل الــدول األعضــاء علــى ضــمان أن يراعــى علــى النحــو الواجــب لــدى  وينبغــي -٩٤

تصـــبح حـــواجز أمـــام التجـــارة الدوليـــة، وأن تكـــون  تنفيـــذ سياســـات وتـــدابري محايـــة املســـتهلك أال
 متسقة مع التزامات التجارة الدولية.

 اآللية المؤسسية الدولية -سابعاً 
 الترتيبات المؤسسية -ألف

املؤسســـية فريـــق خـــرباء حكـــومي دويل معـــين بقـــوانني وسياســـات  ســـيقوم بـــدور اآلليـــة -٩٥
ــــة التــــابع ملــــؤمتر  لــــس التجــــارة والتنمي ــــة قائمــــة تابعــــة  محايــــة املســــتهلك يعمــــل ضــــمن إطــــار جلن

 املتحدة للتجارة والتنمية. األمم
اإلقليمـي  وينبغي أن تتخذ الدول األعضاء اخلطوات املناسـبة علـى الصـعيد الـوطين أو -٩٦

 هذه املبادئ التوجيهية.لتنفيذ 

مهـــام فريـــق الخبـــراء الحكـــومي الـــدولي المعنـــي بقـــوانين وسياســـات  -باء
 المستهلك حماية

سيضــطلع فريـــق اخلـــرباء احلكــومي الـــدويل املعـــين بقــوانني وسياســـات محايـــة املســـتهلك  -٩٧
 باملهام التالية:
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 ةواملناقشـتوفري منتدى سنوي وطرائق إلجراء املشاورات املتعددة األطـراف  (أ) 
وتبــادل وجهــات النظــر بــني الــدول األعضــاء بشــأن املســائل املتصــلة باملبــادئ التوجيهيــة، وخباصــة 

 تنفيذها واخلربات املكتسبة منه؛
إجــراء دراســات وحبــوث دوريــة عـــن مســائل محايــة املســتهلك ذات الصـــلة  (ب) 

البحـوث  ها، وتعمـيم هـذهباملبادئ التوجيهية استنادا إىل توافـق آراء الـدول األعضـاء وإىل مصـاحل
دف زيادة حجم تبادل اخلربات وإكساب املبادئ التوجيهية مزيدا من  الفعالية؛ والدراسات 

مايـــــة املتعلقـــــة حبإجـــــراء استعراضـــــات أقـــــران طوعيـــــة للسياســـــات الوطنيـــــة  (ج) 
 املستهلك اليت تطبقها أجهزة محاية املستهلك يف الدول األعضاء؛

شــأن املســائل املتعلقــة بتحقيــق األهــداف املتوخــاة مجــع ونشــر املعلومــات ب (د) 
ا الـدول األعضـاء علـى الصـعيد  املبادئ التوجيهية بشكل عام من وباخلطوات املالئمة اليت اختـذ

 اإلقليمي تعزيزا للفعالية يف حتقيق األهداف وتطبيق املبادئ؛ الوطين أو
ىل البلـــدان الناميـــة تقـــدمي املســـاعدة يف بنـــاء القـــدرات واملســـاعدة التقنيـــة إ (هـ) 

ا مبرحلــــة انتقاليــــة يف جمــــال وضــــع وإنفــــاذ قــــوانني وسياســــات محايــــة  والبلــــدان الــــيت متــــر اقتصــــادا
 املستهلك؛
الصــــــــلة الصــــــــادرة عــــــــن  تالدراســــــــات والوثــــــــائق والتقــــــــارير ذايف نظــــــــر ال (و) 

ن أجـل مـاملؤسسات املعنية يف منظومة األمم املتحدة وغريهـا مـن املنظمـات والشـبكات الدوليـة، 
ـــال اتبـــادل املعلومـــات املتعلقـــة بـــربامج العمـــل ومواضـــيع  لتشـــاور، وحتديـــد املشـــاريع الـــيت تتـــيح ا

 لتقاسم العمل والتعاون يف جمال تقدمي املساعدة التقنية؛
إعــــداد تقــــارير وتوصــــيات مالئمــــة خبصــــوص سياســــات محايــــة املســــتهلك  (ز) 

 ق وتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية؛يف ذلك خبصوص تطبي بعة يف الدول األعضاء، مباتامل
بـــني دورات انعقـــاد مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة  تنفيـــذ املهـــام خـــالل فـــرتات مـــا (ح) 

السـتعراض مجيــع جوانـب جمموعــة املبـادئ والقواعــد املنصـفة املتفــق عليهـا اتفاقــاً متعـدد األطــراف 
 املؤمتر؛ ملكافحة املمارسات التجارية التقييدية، وتقدمي تقارير عن ذلك إىل دورات

صـــدر تكليـــف عنـــدما يدوري للمبـــادئ التوجيهيـــة  نظـــراءإجــراء اســـتعراض  (ط) 
بذلك عن مؤمتر األمم املتحدة الستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصـفة املتفـق 

 متعدد األطراف ملكافحة املمارسات التجارية التقييدية؛ اعليها اتفاق
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 .ة الفريقالعمل الالزمة لالضطالع بواليحتديد اإلجراءات وأساليب  (ي) 
ولــدى تأديــة الفريــق احلكــومي الــدويل ملهامــه، علــى الفريــق وأجهزتــه الفرعيــة االمتنــاع  -٩٨
فـرادى املؤسسـات  سلوكيات فرادى الدول األعضاء أو إصدار األحكام خبصوص أنشطة أو عن
تــه الفرعيــة جتنُّــب الــدخول  يتعلــق بــأي صــفقة أعمــال بعينهــا. وعلــى الفريــق احلكــومي وأجهز  فيمــا

 بعينها. كطرف يف أي نزاع قد ينشأ بني املؤسسات خبصوص أي صفقة أعمال
املسـائل املتصـلة ملعاجلـة يلـزم مـن إجـراءات  وعلى الفريق احلكومي الـدويل أن يضـع مـا -٩٩

 .يةر سالبضرورة احلفاظ على 
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