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  2015كانون األول/ديسمرب  22 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/470/Add.1) على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

 محاية املستهلك - 70/186
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 يوليـه /متـو   23املـرر    1981/62قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  إىلشري إذ ت 
، الذي طلب فيه اجمللس إىل األمني العـا  أن يوالـم موـاوراته نوـان محايـة املسـتهلك       1981

العامـة ممايـة املسـتهلك، مـع إيـعء االعتبـار نوجـه        هبدف وضع جمموعة من املبادئ التوجيهية 
 خاص الحتياجات البلدان النامية،

 1983 ديســمرب /كــانون األول  19املــرر   38/147 هــا قرارإىل  ضريريا أيشريريري وإذ ت 
 نوان محاية املستهلك،

املـــــرر    1984/63مـــــاعي اجمللـــــس االقتصـــــادي واالجت  يقـــــرارالحريريريريري  وإذ ت 
وقــرار اجلمعيــة العامــة    1999متو /يوليــه  26املــرر   1999/7، و1984 يوليــه/متــو  26
 ،1985نيسان/أنريم  9املرر   39/248

ــ  2010 ديســمرب/كــانون األول 20املــرر   65/142 هــاقرار إىلشريريري وإذ ت   املتعل
 التجارة الدولية والتنمية،ن

نالواليـة املسـندة إىل مـرمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة يف دورتـه          وإذ حتيط علما 
ــن     ــرة مـ ــة يف ال تـ ــدت يف الدوحـ ــ  عدوـ ــرة الـ ــة عوـ ــان/أنريم  26إىل  21الثالثـ ، 2012نيسـ

وحبوث وتودمي املساعدة إىل مجيع الدول األعضاء، ونصـ ة خالـة   يتعل  نإجراء حتليعت  فيما
ناملنافسـة   البلدان النامية والبلدان ال  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتوالية، على وضع سياسـات تتعلـ   

http://undocs.org/ar/A/70/470/Add.1
http://undocs.org/ar/A/RES/38/147
http://undocs.org/ar/A/RES/39/248
http://undocs.org/ar/A/RES/65/142
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، وتوـجيع تبـادل أفضـم املمارسـات، وإجـراء استعراضـات الن ـراء        هاوتن يذ ومحاية املستهلك
 ،(1)اساتفيما يتعل  نتن يذ هذه السي

ــة    إىلشريريريري وإذ ت  ــدة ل ل يـ ــم املتحـ ــعن األمـ ــواردة يف إعـ ــداف الـ ــيما، و(2)األهـ  ال سـ
، (3)2005يف نتــايم مــرمتر الومــة العــاملي لعــا   الــ  أيعيــد تاكيـدها األهـداف امنااييــة ل ل يــة،  

الـ  عوـدهتا   األهـداف امنااييـة ل ل يـة    نوالوثيوة اخلتامية للجلسة العامة الرفيعة املستوى املعنية 
حتويـ  التنميـة والوضـاء علـى      ىلإالسعي يف سياق  ال سيما، و(4) 2010 عا  اجلمعية العامة يف

 ،(5)أهداف التنمية املستدامةو ،ال ور
ــا  الحريريري  وإذ ت  ــادئ      2015أن عـ ــاد مبـ ــثعثني العتمـ ــنوية الـ ــذكرى السـ ــ  الـ يوافـ
اســتمرار ن ممواضــيعية، وإت تســلاملتحــدة التوجيهيــة ممايــة املســتهلك نولــ ها مســالة    األمــم

علـى  اجلمعيـة العامـة   نوـاء  و ،يف تعزيـز محايـة املسـتهلك    امضي الدول األعضاء قـدم  اماجة إىل
 يف املستهلكني، أثرتطور يف األسواق والتكنولوجيا من للنالتصدي ملا  هامالتزا

سـتهلكني،  التوـد  الكـبا ازـر  فيمـا يتعلـ  حبمايـة امل      مـن  رغم علـى الـ   هنانـ  وإذ تسلم 
مـن   توـد  ، مل يتـرجمم  1985 عـا   منذ اعتماد املبادئ التوجيهيـة يف مستوى وضع املعايا على 

دايما إىل جهود محاية تتسم نودر أكرب مـن ال عاليـة والتنسـي  يف مجيـع البلـدان ويف       هذا الوبيم
 مجيع اجملاالت التجارية،

ّيمـة مـن املبـادئ الـ  حتـدد      جمموعـة ق  متثـم أن املبادئ التوجيهيـة   جديد منوإذ تؤكد  
اخلصايص الرييسية ل عالية توريعات محاية املستهلك، ومرسسات امنن ات ون ـم جـرب الضـرر،    
وتتيح مساعدة الدول األعضاء املهتمة على إعداد وإن ات الوـوانني والوواعـد واألن مـة الوطنيـة     

يئيـة، وكـذلك لتعزيـز التعـاون     وامنقليمية املعيمة ل روفها اخلالة االقتصـادية واالجتماعيـة والب  
ــال         ــربات يف جمـ ــادل اخلـ ــجيع تبـ ــاء وتوـ ــدول األعضـ ــني الـ ــا نـ ــات فيمـ ــال امنن ـ ــدو  يف جمـ الـ

 املستهلكني، محاية
على الرغم من تنوع اآلليـات والثوافـات الوانونيـة املوجـودة يف الـدول       هنان ملوإذ تس 

وضع مبادئ موتركة حتدد اخلصايص الرييسـية   ضرورةاألعضاء، يوجد تواف  يف اآلراء نوان 
 ل عالية توريعات محاية املستهلك ومرسسات امنن ات ون م جرب الضرر،

_______________ 

 .TD/500/Add.1 :ان ر (1)

 .55/2الورار  (2)      

 .60/1الورار  (3)      
 .65/1الورار  (4)     
 .70/1ان ر الورار  (5)      

http://undocs.org/ar/TD/500/Add.1
http://undocs.org/ar/A/RES/55/2
http://undocs.org/ar/A/RES/60/1
http://undocs.org/ar/A/RES/65/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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نان وجود إطار قانوين وتن يمي راسخ مماية املستهلك، مبا يومم آليـات   وإذ تؤمن 
ك علـى  فعالة لتسـوية املنا عـات وجـرب الضـرر، وقـدرة سـلطات امنن ـات املعنيـة حبمايـة املسـتهل          

املسـتهلكني   أجم التعاون هبدف التولم جلرب الضرر، حيثما كان تلك متاحًا، عرب امدود من
املتضررين من املمارسات التجارية االحتيالية واملضللة، خيـد  مصـلحة عامـة هامـة ويسـاهم يف      

 الدينامية االقتصادية ورفاه املستهلكني،
ــدول األعضــاء مصــلحة موــتركة يف     ملوإذ تسريري  ــان لل ــز خصولــية املســتهلك  ن  تعزي
 ،ناسره وتدف  املعلومات حبرية على لعيد العامل تهاومحاي

ــا توــمم التجــارة        وإذ تريرير   ــى أا ــم عل ــي أن تد ه ــ  ينبت ــة، ال أن التجــارة امنلكتروني
ناستخدا  األجهزة النوالة، قد ألبحت تات أمهية متزايدة للمستهلكني يف مجيـع أاـاء العـامل،    

هــا ينبتــي أن تدســّخر للمســاعدة علــى تيســا التنميــة االقتصــادية والنمــو   وأن ال ــرص الــ  تتيح
االقتصادي استنادا إىل تكنولوجيات الوبكات الناشئة ناسـتخدا  امواسـيب وااواتـل النوالـة     

 واألجهزة املولولة ال  تعز  رفاه املستهلكني،
وممثلـيهم ينبتـي   واملسـتهلكني   املرسسات التجاريةأن الدول األعضاء و أيضا وإذ تر  
سوا اهتماما خالا لتطوير سبم محاية فعالة للمسـتهلكني يف جمـال التجـارة امنلكترونيـة     رأن يك

الوــانون الواجــب التطبيــ  والواليــة  مــن قبيــموأن نعــا املســايم املتعلوــة حبمايــة املســتهلكني،  
الصـعيد   علـى الوضايية، ميكن أن تدعاجل ناقصى قـدر مـن ال عاليـة مـن خـعل التوـاور والتعـاون        

 الدو ،
يف حســن أداء أســواق اخلــدمات املاليــة   تــهموطمانيننــان ثوــة املســتهلكني  وإذ تسريريلم 

تعــز ان االســتورار املــا  والنمــو، والك ــاءة واالنتكــار علــى املــدى الطويــم، وأن األ مــة املاليــة 
لرقانــة األخــاة توتضــي التركيــز جمــددا علــى محايــة املســتهلك وتتطلــب أطــرا فعالــة للتن ــيم وا   

 وامنن ات يف الوطاع املا  لإلسها  يف رفاه املستهلكني،
تسـتويف املعـايا املطلونـة، واملنتجـات      ال نامهية مكافحة املنتجات ال  أيضا وإذ تسلم 

ــدا        ــ  توــكم هتدي ــدة ال ــة، واملنتجــات املول ــة  اي  ــات زاري ــ  حتمــم ععم لصــحة وســعمة  ال
 وة املستهلك يف السوق،، وحتد أيضًا من ثاملستهلكني والبيئة

نويمة التنسـي  والوـراكة مـع املن مـات الوايمـة املتعـددة األطـراف         كذلك وإذ تسلم 
علــى محايــة املســتهلك مــن أجــم حتويــ  أكــرب قــدر مــن املنــافع للمســتهلكني وزنــب   الــ  تركــز 

 اجلهود،ية ا دواج
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 در عـن االصـ  املسـتهلك تنويح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ممايـة  ح اقتران وإذ تذّكر 
مرمتر األمم املتحدة السـانع السـتعرامج مجيـع جوانـب جمموعـة املبـادئ والوواعـد املنصـ ة املت ـ           

 ،(6)التوييدية متعدد األطراف ملكافحة املمارسات التجارية اعليها ات اق
ــة املســتهلك نصــيتتها       تقريرير  - 1  ــة مماي ــم املتحــدة التوجيهي ــادئ األم ــاد مب اعتم
 يتجزأ منه؛ ال فوة هبذا الورار، نول ها توكم جزءااملنوحة املر
ــاء     تطلريريري  - 2  ــدول األعضـ ــى الـ ــة علـ ــادئ التوجيهيـ ــر املبـ ــا  نوـ ــني العـ إىل األمـ

 واألطراف املهتمة األخرى؛
إىل مجيع مرسسات من ومة األمم املتحدة الـ  تضـع مبـادئ توجيهيـة      تطل  - 3 
عهـا علـى اايئـات     ايـة املسـتهلك أن تو  نوان جمـاالت دـددة تات لـلة حبم    متصلة هباووثاي  

 املعنية يف فرادى الدول؛
نان تن ـذ الـدول األعضـاء هـذا الوـرار واملبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف          توصي - 4 

 ؛همرفو
إىل أمانـة مـرمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة أن تتبـادل املعلومـات          تطل  - 5 

نوـــان التوـــد  ازـــر  واخلـــربات املكتســـبة فيمـــا يتعلـــ  نتن يـــذ هـــذا الوـــرار، وأن تســـتعرمج    
املعلومـــات، وأن توـــد  توريـــرا عـــن هـــذا املوضـــوع إىل اجلمعيـــة العامـــة مبناســـبة مـــرمتر  تلـــك
ــامن الســتعرامج مج  األمــم ــادئ والوواعــد    املتحــدة الث يــع جوانــب جمموعــة األمــم املتحــدة للمب

 كافحة املمارسات التجارية التوييدية؛ملاملنص ة املت   عليها ات اقا متعدد األطراف 
إىل مرمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة أن يـرّومل املبـادئ التوجيهيـة       تطل  - 6 
الكثاة ال  تستطيع من خعاـا الـدول   لسبم ناع الدول األعضاء املهتمة على التوعية جوأن يو

واجملتمع املدين تعزيز محايـة املسـتهلك فيمـا يتعلـ  نتـوفا السـلع        املرسسات التجاريةاألعضاء و
 واخلدمات من الوطاعني العا  واخلاص؛

إنوـــاء فريـــ  خـــرباء حكـــومي دو  معـــت نوـــانون وسياســـات محايـــة  تقريريرير  - 7 
املستهلك يف إطار م وضية قايمة يف جملس التجارة والتنمية التانع ملرمتر األمم املتحـدة للتجـارة   
والتنميــة، يعمــم حــا انعوــاد مــرمتر األمــم املتحــدة التاســع الســتعرامج مجيــع جوانــب جمموعــة  

 كافحـة املمارسـات  ملاملنص ة املت   عليها ات اقا متعدد األطراف  املتحدة للمبادئ والوواعد األمم
 ين ر خعله يف زديد واليته؛سعمم ال ري  وه سيدستعرمج فيالذي التجارية التوييدية، 

_______________ 

 .FPOC/PBR/DT8P11. :ان ر (6)      

http://undocs.org/ar/TD/RBP/CONF.8/11
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ضرورة إتاحة املوارد الع مة يف إطار مرمتر األمم املتحدة للتجـارة  أيضا  تقر  - 8 
يف املبـادئ التوجيهيـة املنوحـة عـن طريـ  إعـادة ختصـيص        والتنمية لتن يذ املها  املنصوص عليها 

 املوارد الوايمة و/أو استخدا  املوارد اخلارجة عن امليزانية املتاتية من التربعات؛
ــدول األعضــاء و     تطلريري  - 9  ــا  أن يوالــم توــجيع ال ــني الع املرسســات إىل األم
 الة.واجملتمع املدين على تن يذ املبادئ التوجيهية نصورة فع التجارية

 
 81اجللسة العامة 

 2015كانون األول/ديسمرب  22
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 املرف 
 التوجيهية مماية املستهلك األمم املتحدة مبادئ
 األهداف -أوال 
سـيما يف الـدول    يف مجيع الدول األعضـاء، وال  مواحتياجاهتمراعاة ملصاحل املستهلكني  - 1

واعترافا نان املستهلكني غالبـا مـا يعـانون مـن ت ـاوت مـن حيـل األحـوال االقتصـادية           ،النامية
ومراعاة لضـرورة متتـع املسـتهلكني حبـ  امصـول       ،واملستويات التعليمية والودرة على املساومة

ــة          ــة العادل ــة االقتصــادية واالجتماعي ــا خطــرة وكــذلك حبــ  توــجيع التنمي ــى منتجــات غ عل
مايـة املسـتهلك إىل   املتعلوـة حب ومحاية البيئة، ترمي هـذه املبـادئ التوجيهيـة    واملنص ة واملستدامة 

 حتوي  األهداف التالية:
مســاعدة البلـــدان علـــى حتويــ  أو موالـــلة تـــوفا اممايــة الكافيـــة لســـكااا     )أ( 

 نول هم مستهلكني؛
ــ  احتياجــــات         )ب(  ــ  تلــ ــع الــ ــاع امننتــــامل والتو يــ ــا  أاــ ــبيم أمــ ــد الســ متهيــ

 ورغباهتم؛ املستهلكني
ــا     )مل(  ــدمات وتو يعهــ ــلع واخلــ ــامل الســ ــتتلني نإنتــ ــزا  املوــ ــى التــ التوــــجيع علــ

 املستهلكني ناملستويات الرفيعة من السلوك األخعقي؛ على
 مـن  مساعدة البلدان على امد من املمارسات التجارية املسيئة ال  يتبعهـا أي  )د( 

 وال  ترثر على املستهلكني تاثاا ضارا؛املرسسات العاملة على الصعيدين الوطت والدو  
 تيسا قيا  مجاعات مستهلكني مستولة؛ (ـ)ه 
 تعزيز التعاون الدو  يف ميدان محاية املستهلك؛ )و( 
ظــروف الســوق الــ  تــوفر للمســتهلكني جمــاالت أكثــر    هتيئــةالتوــجيع علــى  ) ( 

 لعختيار وناسعار أدىن؛
 توجيع االستهعك املستدا . )ح( 

 
 نطاق التطبي  -يا ثان
تسري هذه املبادئ التوجيهية على املعامعت نـني املرسسـات التجاريـة واملسـتهلكني،      - 2

لمســتهلكني مــن جانــب املرسســات الــ  متلكهــا الدولــة. لمبــا يوــمم تــوفا الســلع واخلــدمات 
وألغرامج هذه املبـادئ التوجيهيـة، توـمم سياسـات محايـة املسـتهلك قـوانني الـدول األعضـاء          
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وأن متـــها وقواعـــدها وأطرهـــا وإجراءاهتـــا وقراراهتـــا وآلياهتـــا ونراجمهـــا، وكـــذلك املعـــايا         
 والتوليات السارية يف الوطاع اخلاص مماية حووق املستهلك ومصامه، وتعزيز رفاهه.

ــطلح     - 3 ــا مصـ ــة، يوـ ــادئ التوجيهيـ ــذه املبـ ــرامج هـ ــتهلك”وألغـ ــة  “ املسـ ــ ة عامـ نصـ
سـيته، يتصـرف يف املوـا  األول ألغـرامج شخصـية      شخص طبيعـي، نصـرف الن ـر عـن جن     إىل
عايليــة أو تات لــلة ناألســرة املعيوــية، مــع التســليم نــان اــو  للــدول األعضــاء أن تعتمــد    أو

 تعاريل خمتل ة ملعاجلة االحتياجات ازلية ازددة.
 

 املبادئ العامة -ثالثا 

اع سياسـة لتـوفا محايـة    ينبتي أن توو  الدول األعضاء نوضع أو تعزيز أو موالـلة اتبـ   - 4
قوية للمستهلك، مع مراعاة املبادئ التوجيهية الواردة أدنـاه، واالت اقـات الدوليـة تات الصـلة.     
وعلى كم دولة عضو، يف معرمج قيامها نذلك، أن حتدد أولوياهتـا املتعلوـة حبمايـة املسـتهلكني     

كانه، مع مراعاة تكـاليل  وفوا ل روف البلد االقتصادية واالجتماعية والبيئية، والحتياجات س
 التدانا املوترحة وفوايدها.

ــم       - 5 ــها فتتمث ــة إىل تلبيت ــة التالي ــادئ التوجيهي ــ  ترمــي املب ــا االحتياجــات املوــروعة ال أم
 يلي: فيما

 حصول املستهلكني على السلع واخلدمات األساسية؛ )أ( 

 محاية املستهلكني الضع اء وازرومني؛ )ب( 

  من األخطار ال  هتدد لحتهم وسعمتهم؛محاية املستهلكني )مل( 

 ؛تهاومحاي تعزيز مصاحل املستهلكني االقتصادية )د( 

ــهم        (ـ)ه  ــ  متكنـ ــة الـ ــات الوافيـ ــى املعلومـ ــتهلكني علـ ــول املسـ ــبم حصـ ــوفا سـ تـ
 ؛هواحتياجات االختيار عن اطعع وفوا لرغبات كم منهم من

اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة  تثويــل املســتهلكني، مبــا يف تلــك التثويــل نوــان    )و( 
 واالقتصادية املترتبة على اختياراهتم؛

 ؛تعوياتوفا وسايم فعالة لتسوية منا عات املستهلكني وحصوام على  ) ( 

حرية توكيم مجاعات أو من مات للمسـتهلكني وغـا تلـك مـن التن يمـات       )ح( 
ــن آرايهــا يف عمليــات         تات ــا لكــي تعــرب ع ــات الوــرارات الــ    الصــلة، وإتاحــة ال رلــة ا اخت
 املستهلكني؛ متس
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 توجيع أااع االستهعك املستدا ؛ )ع( 

تـــوفا مســـتوى مـــن اممايـــة للمســـتهلكني ناســـتخدا  التجـــارة امنلكترونيـــة   )ي( 
 عن امماية املتاحة يف األشكال األخرى من التجارة؛ توم ال

 .عاملي محاية خصولية املستهلك، والتدف  امر للمعلومات على نطاق )ك( 

متثم أااع امننتامل واالستهعك غا املستدامني، وخبالة يف البلدان الصناعية، السـبب  و - 6
الرييسي وراء استمرار تدهور البيئة العامليـة. فجميـع الـدول األعضـاء ينبتـي أن تسـعى جاهـدة        

 األخـذ  قة إىلالتعزيز أاـاع االسـتهعك املسـتدا ؛ وينبتـي للبلـدان املتودمـة النمـو أن تكـون سـب         
ــتدا ؛   ــتهعك املسـ ــاع االسـ ــاع    ونااـ ــذه األاـ ــذ هبـ ــعى إىل األخـ ــة أن تسـ ــدان الناميـ ــي للبلـ ينبتـ

 ناضطععها نعملية التنمية، مـع إيـعء االعتبـار الواجـب ملبـدأ االشـتراك يف املسـروليات، وإ        يف
 هــذا متــايزت هــذه املســروليات. وينبتــي مراعــاة حالــة البلــدان الناميــة واحتياجاهتــا اخلالــة يف  

 وافية. ةالصدد مراعا

ينبتي للسياسات الرامية إىل تعزيز االستهعك املستدا  أن تضع يف االعتبار األهـداف  و - 7
ال ور، والوفاء ناالحتياجـات امننسـانية األساسـية جلميـع أفـراد اجملتمـع،        الوضاء علىاملتمثلة يف 

 وامد من الت اوت داخم البلدان وفيما نينها.

تــوفر الــدول األعضــاء أو توالــم تــوفا ااياكــم األساســية املعيمــة لوضــع  ينبتــي أن و - 8
السياسـات املتعلوــة حبمايــة املســتهلك وتن يــذها ورلــدها. وينبتــي إيــعء عنايــة خالــة لك الــة  
ــع قطاعــات الســكان،        ــى مجي ــالن ع عل ــود ن ــة املســتهلك مبــا يع ــدانا املوضــوعة مماي ــذ الت تن ي

 ون ال ور.سيما سكان الريل وممن يعان وال

ينبتي أن متتثم مجيع املرسسات للووانني واألن مة تات الصلة يف البلـدان الـ  تعمـم    و - 9
فيها. وينبتي أيضا أن تتويد ناألحكا  املناسبة يف املعايا الدولية مماية املسـتهلك الـ  وافوـت    

ارات إىل املعـايا  الن ـر إىل أي إشـ   عليها السلطات املختصة يف البلد املعـت. )فيمـا يلـي، ينبتـي    
 من خعل سياق هذه ال ورة(. التوجيهية الدولية يف هذه املبادئ

ينبتي الن ر، عند وضع سياسـات تتعلـ  حبمايـة املسـتهلك، يف الـدور امناـا  الـذي        و - 10
 ميكن أن توو  نه اجلامعات واملرسسات العامة واخلالة يف جمال البحل.

 
 سليمةمبادئ ملمارسات زارية  -رانعا 

فيمــا يلــي نيــان للمبــادئ الــ  حتــدد معــايا ملمارســات زاريــة ســليمة فيمــا خيــص            - 11
 انوطة زارية مع املستهلكني عرب شبكة امننترنت وخارجها:ن االضطعع
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ــ ة  )أ(  ــة واملنصــ ــة العادلــ ــم   - املعاملــ ــي أن تتعامــ ــة ينبتــ ــات التجاريــ  املرسســ
احـم ععقتـهما، لكـي تكـون جـزءا ال يتجـزأ       املستهلكني معاملة عادلـة ونزيهـة يف مجيـع مر    مع

املمارســات الــ  تضــر   املرسســات التجاريــة. وينبتــي أن زتنــب األعمــال التجاريــةمــن ثوافــة 
 سيما فيما يتعل  ناملستهلكني الضع اء وازرومني؛ ناملستهلكني، وال

ــاري  )ب(  ــلوك التجـ ــع   - السـ ــي أال تدخضـ ــة ينبتـ ــات التجاريـ ــتهلك  املرسسـ املسـ
ــم أســاليب          ــز أو خــداع، مث ــى متيي ــة عل ــاألخعق أو منطوي ــة ن ــة أو خملخ ــا قانوني ملمارســات غ
التســوي  املســيئة أو وســايم حتصــيم الــديون املتعس ــ ة، أو غــا تلــك مــن أشــكال الســلوك           

يكـون     ضـررا ناملسـتهلك. وينبتـي أن   حـ العي  ال  قـد توـكم خمـاطر ال داعـي اـا أو تل      غا
ووكعيهـا املـاتون اـم إيـعء االعتبـار الواجـب ملصـاحل         املرسسـات التجاريـة  أهـداف  هدفا من 

 املستهلك وحتّمم املسرولية عن تعزيز محايته؛

ــد    - امنفصــاح والوــ افية  )مل(  ــة ينبتــي أن تو للمســتهلكني  املرسســات التجاري
ا يسـري  معلومات كاملة ودقيوة وغا مضلخلة عـن سـلعها وخـدماهتا وأحكامهـا وشـروطها ومـ      

. وينبتــي مســتناةمــن رســومها والتكــاليل النهاييــة، وتلــك لتمكينــهم مــن اختــات قــرارات         
تيســـا االطـــعع علـــى هـــذه املعلومـــات، وخبالـــة األحكـــا   املرسســـات التجاريـــةتك ـــم  أن

 م التكنولوجيا املستخدمة يف تلك؛ايوالوروع الرييسية، أيًا كانت وس

، حســب االقتضــاء، املرسســات التجاريــةو  ينبتــي أن توــ - التثويــل والتوعيــة )د( 
اكتساب املعارف واملهارات الع مة ل هم املخـاطر،   علىنوضع نرامم وآليات تساعد املستهلكني 

املوـورة واملسـاعدة مـن     وحصوام علـى  مبا فيها املخاطر املالية، ال  هتدد اختاتهم قرارات مستناة
 الضرورة؛ثالل مستوم، عند جهات موتدرة وفنية، وي ضم أن يوو  نذلك طرف 

خصولــــية  املرسســــات التجاريــــةينبتــــي أن حتمــــي  - محايــــة اخلصولــــية (ـ)ه 
املستهلكني من خعل اجلمع نني املعيم من آليات املراقبـة واألمـن والوـ افية واملوافوـة املتصـلة      

 جبمع نياناهتم الوخصية واستخدامها؛

 املرسســات التجاريــة  تــيح  ينبتــي أن ت  - شــكاوى املســتهلكني ومنا عــاهتم   )و( 
ــيح لآليــات ملعاجلــة الوــكاوى ت  ــةلمســتهلكني تســوية ت ــة التكل ــة   عاجل ــة وشــ افة وقليل وعادل

ويساة املنال وسريعة وفعالة ملنا عـاهتم دون حتميلـهم تكـاليل أو أعبـاء ال داعـي اـا. وينبتـي        
علـى  يف األخـذ ناملعـايا ازليـة والدوليـة املتعلوـة مبعاجلـة الوـكاوى         املرسسـات التجاريـة  تن ر أن 

 .الداخلي وخدمات تسوية املنا عات نالطرق البديلة والووانني املتعلوة نرضا املستهلكاملستوى 
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 املبادئ التوجيهية  -خامسا 

ــة     - 12 ــدمات املنتمجـ ــلع واخلـ ــة علـــى السـ ــة التاليـ ــادئ التوجيهيـ ــا ينبتـــي أن تطبـــ  املبـ دليـ
 واملستورمدة على حد سواء.

ينبتـــي، لـــدى تطبيـــ  أيـــة إجـــراءات أو أن مـــة ممايـــة املســـتهلك، إيـــعء االعتبـــار  و - 13
ــة، ومتوــيها مــع االلتزامــات       الواجــب لضــمان عــد  حتواــا إىل حــواجز تعــوق التجــارة الدولي

 التجارية الدولية.
 

 السياسات الوطنية مماية املستهلك - ألل

 تضع الدول األعضاء سياسات مماية املستهلك توجع ما يلي: ينبتي أن - 14

 ممارسات زارية سليمة؛ )أ( 

توــــدمي معلومــــات واضــــحة ويف أوااــــا متكالــــن املســــتهلكني مــــن االتصــــال   )ب( 
ــة ن ــانون      املرسســات التجاري ــات الو ــك املختصــة نإن  ــة وتل ــن الســلطات التن يمي نســهولة، ومتكال

يتعلـ    ومواقع تلك املرسسات. وقد يومم تلك تودمي معلومات مـن قبيـم مـا    ةحتديد هوي من
هبوية املرسسة التجارية وامسها الوانوين واالسم الذي متـار  أنوـطتها حتتـه، وعنوااـا اجلتـرايف      

مـن وسـايم االتصـال هبـا، ورقـم       تلـك  الرييسي، وموقعها الوبكي ونريدها امنلكتروين أو غـا 
 ا أو رخصتها لدى امكومة؛هات ها ورقممي تسجيله

ــدمها        )مل(  ــ  تو ــن الســلع أو اخلــدمات ال ــا ع ــات واضــحة ويف أواا ــدمي معلوم تو
 واألحكا  والوروع ال  ختضع اا املعامعت تات الصلة؛ املرسسات التجارية

 وضع شروع تعاقدية واضحة وموتضبة ويساة على ال هم وعادلة؛ )د( 

 ملعامعت وإلتايها وإعادة نضاعتها واسترداد مبلتها؛اتباع عملية ش افة لتاكيد ا (ـ)ه 

 وضع آليات دفع مامونة؛ )و( 

 ؛جرب الضرروإجراءات عادلة وميسورة التكل ة وسريعة لتسوية املنا عات  ) ( 

 خصولية املستهلك وأمن البيانات؛ )ح( 

 األعمال التجارية. دوايرتثويل املستهلك و )ع( 

ألعضــاء علــى ضــمان أن متتلــك الوكــاالت املختصــة نإن ــات  ينبتــي أن تعمــم الــدول او - 15
محايــة املســتهلك املــوارد البوــرية واملاليــة الضــرورية لتعزيــز التويــد ال عــال حبمايــة املســتهلكني    

 أو تيسا حصوام عليه يف اماالت ال  توتضي تلك. تعوياوحصوام 
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 السعمة املادية -ناء 

اعتماد تـدانا مناسـبة، مبـا يف تلـك     على ينبتي أن تعتمد الدول األعضاء أو أن توجع  - 16
الن م الوانونية، وأن مـة السـعمة، واملعـايا الوطنيـة أو الدوليـة، واملعـايا الطوعيـة واالحت ـا          
نســجعت الســعمة، وتلــك لضــمان أن تكــون املنتجــات مامونــة ســواء مــن حيــل اســتعمااا    

 يف غرمج آخر يتوقع عادة استخدامها فيه.  أضعت من أجله الترمج الذي ود يف

 ،ينبتي أن تك م السياسات املناسبة أن تكـون السـلع الـ  ينتجهـا الصـانعون مامونـة      و - 17
يف غـرمج آخـر يدتوقـع عـادة       أسواء يف استخدامها من حيل الترمج الذي ودضعت مـن أجلـه   

سيما املـوردون   السلع إىل السوق، وال استخدامها فيه. وينبتي أن يك م املسرولون عن جلب
واملصدرون واملستوردون وزار التجزية وأمثـاام )يوـار إلـيهم فيمـا يلـي ناسـم املـو عني(، أن        

التخـزين علـى اـو     هذه السلع مل تصبح، أثناء وجودها لديهم، غـا مامونـة نسـبب املناولـة أو    
نالطريوة الصـحيحة السـتعمال السـلع    غا سليم. وينبتي تزويد املستهلكني نالتعليمات اخلالة 

االسـتعمال املتوقـع عـادة. وينبتـي      وإععمهم ناية خماطر ينطـوي عليهـا االسـتعمال املوصـود أو    
املعلومــات اميويــة املتعلوــة نالســعمة عــن طريــ  اســتخدا  رمــو  م هومــة  نإنــعا املســتهلكني 
 دوليا، كلما أمكن.

ا  الصانعني أو املو عني، إتا انتبهوا، نعد إنـزال  ينبتي أن تك م السياسات املناسبة قيو - 18
املنتجــات إىل الســوق، إىل وجــود خمــاطر مل تكــن من ــورة، نإخطــار الســلطات املخصصــة،        
وقيامهم، حسب االقتضـاء، نإخطـار اجلمهـور دواـا إنطـاء. وينبتـي أن تن ـر الـدول األعضـاء          

 لى النحو املعيم.أيضا يف الطرق الك يلة نإعع  املستهلكني هبذه املخاطر ع

ينبتي أن تعتمد الدول األعضاء، عنـد االقتضـاء، سياسـات ت ضـي، يف حالـة اتضـاح       و - 19
 إتا أحـد املنتجـات، و/أو يف حالـة توـكيله مصـدر خطـر جسـيم وشـديد حـا         يف عيب خطا 

يعــدلوه  اســتعمم اســتعماال ســليما، نــإلزا  الصــانعني و/أو املــو عني نــان يســحبوه ويتــاوه، أو 
الـزمن، ينبتـي    ستعيضوا عنه مبنتم آخر. وإتا تعذالر الويا  نذلك يف غضون فترة معوولة مني أو

 تعويا املستهلك تعويضا مناسبا.
 

 تهاومحاي تعزيز مصاحل املستهلكني االقتصادية -جيم 

ينبتي أن تنوـد الـدول األعضـاء متكـني املسـتهلكني مـن امصـول علـى ال ايـدة املثلـى            - 20
االقتصادية. كما ينبتي أن تتوخى حتوي  أهداف املعايا املرضية لإلنتـامل واألداء،  مواردهم  من

وطرق التو يـع املعيمـة، واملمارسـات التجاريـة العادلـة، والتسـوي  الـذي يـوفر معلومـات عـن           
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السـلع، واممايــة ال عالـة مــن املمارسـات الــ  ميكـن أن تكــون اـا آثــار سـلبية ضــارة ناملصــاحل       
 االختيار يف السوق.عملية مستهلكني وناالقتصادية لل

ــ  تضــر مبصــاحل         - 21 ــع املمارســات ال ــا ملن ــدول األعضــاء جهوده ــي أن تضــاعل ال وينبت
ــم      ــو عني وغاهـ ــانعني واملـ ــال الصـ ــمان امتثـ ــ  ضـ ــادية وتلـــك عـــن طريـ ــتهلكني االقتصـ املسـ

ميــة. وينبتــي واملعــايا امنلزا املعمــول هبــااملوــتركني يف تــوفا الســلع واخلــدمات للوــوانني   مــن
ني علــى رلــد املمارســات الضــارة، مــن قبيــم غــ  األغذيــة،        كتوــجيع من مــات املســتهل  

 واالدعاءات الكاتنة أو املضللة يف جمال التسوي  واالحتيال يف تودمي اخلدمات.

وينبتي أن تضع الدول األعضاء أو تعز ، أو توالم، حسـب موتضـى امـال، التـدانا      - 22
ــ  ميكــن     املتصــلة مبكافحــة املمار ــة الضــارة ال ــة وغاهــا مــن املمارســات التجاري ســات التوييدي

تلحـــ  ضـــررا ناملســـتهلكني، مبـــا يف تلـــك الوســـايم الع مـــة لتن يـــذ مثـــم هـــذه التـــدانا.     أن
ــادئ والوواعــد      هــذا ويف الصــدد، ينبتــي أن تسترشــد الــدول األعضــاء نالتزامهــا مبجموعــة املب

كافحة املمارسات التجارية التوييدية ال  اعتمـدهتا  ملراف املنص ة املت   عليها ات اقا متعدد األط
 .1980كانون األول/ديسمرب  5املرر   35/63اجلمعية العامة يف الورار 

وينبتي أن تعتمد الـدول األعضـاء أو توالـم اتبـاع سياسـات توضـح مسـرولية املنـتم          - 23
ــ   ــا يتعل ــع والع ــ        فيم ــة والن  ــن موالــ ات املتان ــول م ــدر املعو ول، نضــمان اســتي اء الســلع الو

ومعءمتها للترمج الذي لدنعت من أجله، وتاكد البـايع مـن الوفـاء هبـذه املوالـ ات. وينبتـي       
 تطبي  سياسات مماثلة يف جمال توفا اخلدمات.

ي يتــاح للمســتهلكني وينبتــي أن توــجع الــدول األعضــاء املنافســة الايهــة وال عالــة كــ - 24
أكــرب نطــاق مــن االختيــار نــني املنتجــات واخلــدمات نــادىن تكل ــة. وينبتــي أن حتــرص الــدول   

 املرسسـات التجاريـة  األعضاء علـى أال تدسـتخد  سياسـاهتا املتعلوـة حبمايـة املسـتهلك يف محايـة        
 املنافسة أو أن تدطبَّ  على او غا منصل. ازلية من

الدول األعضاء، عند االقتضـاء، علـى أن يضـمن الصـانعون أو زـار      وينبتي أن حترص  - 25
 م عليه.يعوتالتجزية توافر خدمات ما نعد البيع وقطع التيار على او ميكن ال

وينبتي محاية املستهلكني مـن التجـاو ات التعاقديـة، مثـم العوـود النمطيـة الـ  تكـون          - 26
يف العوـود، واملتـاالة يف شـروع االيتمـان     لاحل جانب واحـد، واسـتبعاد اموـوق األساسـية      يف

 من جانب البايعني.

ــدأ       - 27 ــع مبب ــة يف جمــال التســوي  وممارســات البي وينبتــي أن تسترشــد املمارســات الترواي
املعاملة املنصـ ة للمسـتهلكني وأن ت ـي ناملتطلبـات الوانونيـة. ويوتضـي تلـك تـوفا املعلومـات          

http://undocs.org/ar/A/RES/35/63
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تـدانا  اختات ونصورة مستولة، فضع عن  مستناةالع مة لتمكني املستهلكني من اختات قرارات 
 ملعلومات املودمة.لضمان دقة ا

وينبتــي أن توــجع الــدول األعضــاء مجيــع املعنــيني علــى املوــاركة يف التــدف  امــر           - 28
 للمعلومات الصحيحة عن السلع االستهعكية من مجيع جوانبها.

وينبتي توجيع حصول املستهلك على معلومات دقيوة عن تاثا املنتجات واخلـدمات   - 29
املنتجـات، والتوـارير البيئيـة الـ  تصـدرها      وجزات موال ات معلى البيئة، وتلك نوسايم مثم 

 ،والـربامم الطوعيـة والوـ افة للوسـم امنيكولـوجي      ،ومراكز إعع  املستهلكني ،دواير الصناعة
 واخلطوع ااات ية املخصصة لتودمي املعلومات عن املنتجات.

و عني ومن مـات  وعلى الـدول األعضـاء أن تتخـذ، يف تعـاون وثيـ  مـع املنـتجني واملـ         - 30
املســتهلكني، التــدانا الع مــة حيــال االدعــاءات البيئيــة الكاتنــة أو املعلومــات املضــللة يف جمــال  

وضع قوانني ومعايا لتن ـيم  على توجيع الالترويم للسلع أو أنوطة التسوي  األخرى. وينبتي 
 االدعاءات البيئية والتحو  من لحتها.

ــاء  - 31 ــا   وينبتـــي أن توـــجع الـــدول األعضـ ــا الوطنيـــة، قيـ املرسســـات ، يف نطـــاق أطرهـ
ــة ــد ممارســات        التجاري ــدونات لوواع ــع من مــات املســتهلكني، نوضــع وتن يــذ م ــاون م ، نالتع

التسوي  واملمارسات التجاريـة األخـرى، وتلـك لضـمان اممايـة الكافيـة للمسـتهلك. وميكـن         
هتمــة األخــرى  ومن مــات املســتهلكني واألطــراف امل   املرسســات التجاريــة وــترك تأيضــا أن 

 وضع ات اقات طوعية. وينبتي أن حت ى هذه املدونات نودر واف من الدعاية. يف

وينبتي أن تستعرمج الدول األعضـاء نانت ـا  التوـريعات املتعلوـة نـاملوا ين واملوـاييس        - 32
 الع مة لتن يذ التوريعات. اتوأن توّيم ك اية اآللي

 
 واخلدمات االستهعكية وجودهتاسعمة السلع املتعلوة نعايا امل -دال 

ينبتي أن توو  الدول األعضاء، حسب االقتضاء، نصياغة، أو توـجيع لـياغة وتن يـذ     - 33
معــايا طوعيــة وغاهــا، علــى الصــعيدين الــوطت والــدو ، لضــمان ســعمة الســلع واخلــدمات   

، ناسـتعرامج  وجودهتا، مع الدعاية اذه املعايا نوكم مناسب. وينبتي الويا ، من وقـت آلخـر  
ــها،         ــا مــن أجــم ضــمان مطانوت ــة نســعمة املنتجــات وجودهت ــة املتعلو ــايا والوواعــد الوطني املع

 أمكن تلك، للمعايا الدولية املوبولة عموما. كلما

وحينمــا اــري تطبيــ  معيــار أدىن مــن املعيــار الــدو  املوبــول عمومــا نســبب ظــروف    - 34
 كنة لرفع مستوى هذا املعيار ناسرع ما ميكن.اقتصادية دلية، ينبتي نذل كم اجلهود املم
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ــار ســعمة      - 35 وينبتــي أن توــجع الــدول األعضــاء وتضــمن إتاحــة املرافــ  الع مــة الختب
 وجودة وك اءة السلع واخلدمات االستهعكية األساسية والتصدي  عليها.

 
 مراف  تو يع السلع واخلدمات االستهعكية األساسية -هاء 

 الدول األعضاء، حيثما كان تلك مناسبا، فيما يلي: ينبتي أن تن ر - 36

ــدمات     )أ(  ــلع واخلــ ــع الســ ــاءة تو يــ ــات تضــــمن ك ــ ــاع سياســ ــاد أو اتبــ اعتمــ
املسـتهلكني؛ وينبتـي الن ـر، عنـد االقتضـاء، يف وضـع سياسـات دـددة مـن أجـم ضـمان             على

د حيـدث  تو يع السلع واخلدمات األساسية حيثما يكـون هـذا التو يـع مهـددا نـاخلطر، كمـا قـ       
ناخلصوص يف املناط  الري ية. وميكن أن توـمم هـذه السياسـات املسـاعدة علـى إنوـاء مرافـ         
معيمة للتخزين والبيع نالتجزية يف املراكز الري ية، واعتماد حوافز جلهود املساعدة الذاتية الـ   

ــة    ــذاا املســتهلكون، وحتســني مراقب ــ  توــدَّ    ال ــروفيب اســية الســلع واخلــدمات األس فيهــا ال
 املناط  الري ية؛ يف

توجيع إنواء تعاونيات للمسـتهلكني واألنوـطة التجاريـة املتصـلة هبـا وتـوفا        )ب( 
 املعلومات املتعلوة هبا، خالة يف املناط  الري ية.

 
 تسوية املنا عات وإنصاف املستهلكني -واو 

ودايـدة ملعاجلـة   ينبتي للدول األعضاء أن توجع إنواء آليات منصـ ة وفعالـة وشـ افة     - 37
ــة،         ــة وقضــايية ونســبم تســوية نديل ــرب تســوية املنا عــات نســبم إداري شــكاوى املســتهلكني ع

الوضــايا العــانرة للحــدود. وينبتــي أن تضــع الــدول األعضــاء تــدانا  يف مــا يتعلــ  نتلــك  يف مبــا
، حسـب  أن توالم العمم هبا، لتمكني املستهلكني أو املن مـات املعنيـة   قانونية و/أو إدارية، أو

عـن طريـ  إجـراءات رمسيـة أو غـا رمسيـة تكـون سـريعة          امصول على تعـويا  االقتضاء، من
ــوص      ــراءات ناخلصـ ــذه امنجـ ــي هـ ــي أن تراعـ ــرة. وينبتـ ــاليل وميّسـ ــة التكـ ــ ة ورخيصـ ومنصـ
ــيح         ــدول األعضــاء أن تت ــي لل ــة. وينبت ــات الضــعي ة وازروم ــن ال ئ احتياجــات املســتهلكني م

مـربر  غـا   ءأو تـاخا أو عـب   ةتكل ـ تكبـد   دون تعويضاتعلى للمستهلكني إمكانية امصول 
أعبـاء   املرسسات التجاريـة حتمُّم اجملتمع ودون يف الوقت ن سه على الويمة االقتصادية املعنية، و

 م رطة أو ال مربر اا.

علــى حــم منا عــات   املرسســات التجاريــةوينبتــي أن توــجع الــدول األعضــاء مجيــع   - 38
املستهلكني نطريوة سريعة ومنص ة وشـ افة ورخيصـة التكـاليل وميّسـرة وغـا رمسيـة، وعلـى        
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إنوــاء آليــات طوعيــة، تتضــمن خــدمات استوــارية وإجــراءات غــا رمسيــة ملعاجلــة الوــكاوى،  
 ميكنها تودمي املساعدة للمستهلكني.

 جـرب الضـرر  ح مـن إجـراءات   وينبتي تـوفا معلومـات للمسـتهلكني نوـان مـا هـو متـا        - 39
وغاها مـن إجـراءات تسـوية املنا عـات. وينبتـي تعزيـز إمكانيـة االسـت ادة مـن آليـات تسـوية            

ــات   ــة لتســوية املنا عــات، وال    جــرب الضــرر املنا عــات وآلي ــك الســبم البديل ســيما  ، مبــا يف تل
 لحدود.ل ةنراعالاملنا عات  يف

إجـــراءات التســـوية اجلماعيـــة ســـريعة وينبتــي أن تك ـــم الـــدول األعضـــاء أن تكــون    - 40
ــاليل وميّســرة للمســتهلكني و      علــى  لمرسســات التجاريــة لوشــ افة ومنصــ ة ورخيصــة التك

 تلك امنجراءات املتعلوة ناملديونية امل رطة وحاالت امنفع . يف ، مباالسواء

وجمموعـات املســتهلكني   املرسسـات التجاريـة  وينبتـي أن تتعـاون الـدول األعضـاء مــع      - 41
لكي يــة ت ـادي املنا عــات، وفهـم آليــات   األعمــال التجاريـة   دوايـر سـني فهـم املســتهلكني و  لتح

املتاحــة للمســتهلكني، وأيــن ميكــن للمســتهلكني توــدمي  جــرب الضــررتســوية املنا عــات وآليــات 
 شكاواهم.

 
 وامنعع  التثويلنرامم  - اي 

لتثويـل املسـتهلكني   ينبتي أن تضع الدول األعضاء، أو أن توجع وضـع نـرامم عامـة     - 42
اختيـارات املسـتهلكني وسـلوكهم    آثـار  وتزويدهم ناملعلومات، مبا يف تلك املعلومات املتعلوـة ن 

ــدها         ــك فواي ــا يف تل ــياات االســتهعكية، مب ــى التت ــب عل ــد تترت ــ  ق ــاثاات ال ــة والت ــى البيئ عل
 هـذه  ااـدف مـن   وتكالي ها، مع مراعاة التواليد الثوافية ل شخاص املعنـيني. وينبتـي أن يكـون   

مستهلكني حصي ني، قادرين علـى اختيـار   نول هم الربامم هو متكني األشخاص من التصرف 
وضـع هـذه    السلع واخلدمات اختيارا واعيا، ومـدركني موـوقهم ومسـرولياهتم. وينبتـي، عنـد     

 الربامم، إيعء عناية خالة الحتياجات املستهلكني من ال ئات الضـعي ة وازرومـة، يف املنـاط    
مسـتويات   توو الري ية وامضرية على السواء، مبن فيهم املستهلكون توو الدخم املـنخ ا أو 

ــة أو املنعدمــة. وينبتــي إشــراك جمموعــات املســتهلكني و    ــة املتدني ــالوراءة والكتان ــرامنملــا  ن  دواي
 وغاها من من مات اجملتمع املدين املعنية يف جهود التثويل هذه.األعمال التجارية 

صــبح تثويــل املســتهلك، عنــد االقتضــاء، جــزءا ال يتجــزأ مــن املنــهم          يبتــي أن وين - 43
 وكم عنصرا يف مواد التعليم الوايمة.ياألساسي لن ا  التعليم، وي ّضم أن 

وينبتــي أن توــمم نــرامم تثويــل املســتهلكني وتزويــدهم ناملعلومــات اجلوانــب ااامــة   - 44
 مماية املستهلك من قبيم ما يلي:
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 والتتذية والوقاية من األمرامج ال  تنولها األغذية وغ  األغذية؛الصحة  )أ( 

 خماطر املنتجات؛ )ب( 

 وسم املنتجات؛ )مل( 

التوـــريعات تات الصـــلة وكي يـــة االســـت ادة مـــن آليـــات تســـوية املنا عـــات   )د( 
 ، وكي ية االتصال نالوكاالت واملن مات املعنية حبماية املستهلك؛امصول على جرب الضررو

ــاييس، واألســعار، واجلــودة وشــروع االيتمــان،      (ـ)ه  معلومــات عــن األو ان واملو
 ومدى توافر الضروريات األساسية؛

 محاية البيئة؛ )و( 

 التجارة امنلكترونية؛ ) ( 

 اخلدمات املالية؛ )ح( 

 االستخدا  ال عال للمواد والطاقة واملياه. )ع( 

هلكني واجلماعـات املهتمـة األخـرى،    وينبتي أن توجع الدول األعضاء من مات املست - 45
لتثويل وامنعـع  تتضـمن نـرامم عـن تـاثاات      لمبا يف تلك وسايط امنعع ، على إعداد نرامم 

أاــاع االســتهعك علــى البيئــة وعــن التــاثاات الــ  قــد تترتــب علــى التتــياات االســتهعكية،     
كني توي الـدخم املـنخ ا   سـيما نالنسـبة ل ئـات املسـتهل     تلك فوايدها وتكالي هـا، وال  يف مبا

 يف املناط  الري ية وامضرية.

، حيثما كان تلك معيمـا، نـرامم لعـرمج اموـاي      املرسسات التجاريةعدَّ توينبتي أن  - 46
يف هـذه  وـارك  توغاها من الربامم املتصلة نتثويل املسـتهلكني وتزويـدهم ناملعلومـات، أو أن    

 الربامم.

توــو   املســتهلكني الــري يني واملســتهلكني األمــيني، ينبتــي أن ومراعــاًة لضــرورة التوالــم مــع - 47
الدول األعضاء، حسب االقتضاء، نوضـع، أو نتوـجيع وضـع نـرامم لتزويـد املسـتهلكني ناملعلومـات        

 يف وسايط امنعع  أو عن طري  وسايم اتصال أخرى منيصال املعلومات إىل هرالء املستهلكني.

األعضــاء أو توــجع الــربامم التدريبيــة للمــرنني ولإلععمــيني  وينبتــي أن تــن م الــدول  - 48
املهنــيني ومرشــدي املســتهلكني لتمكينــهم مــن املوــاركة يف تن يــذ نــرامم تثويــل املســتهلكني    

 وتزويدهم ناملعلومات.
 

 توجيع االستهعك املستدا  -حاء 
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ــال اماضــر واملســتوبم مــن      - 49 ــة احتياجــات أجي الســلع  يوــمم االســتهعك املســتدا  تلبي
 واخلدمات نطرق مستدامة اقتصاديا واجتماعيا ونيئيا.

ــه، حيــل      - 50 ــراد اجملتمــع ومن مات ــع أف  ويتواســم املســرولية عــن االســتهعك املســتدا  مجي
املرسسـات التجاريـة ومن مـات    املستهلكون املسـتناون والـدول األعضـاء ومن مـات      يضطلع

العمال ومن مات املسـتهلكني واملن مـات البيئيـة نـادوار هامـة نصـورة خالـة. وللمسـتهلكني         
املستناين دور أساسي يف توجيع االستهعك املستدا  نيئيـا واقتصـاديا واجتماعيـا، مـن خـعل      
مجلة عوامم منها آثار اختياراهتم على املنتجني. وينبتي للدول األعضاء أن تعـز  وضـع وتن يـذ    

متعلوة ناالستهعك املستدا  وإدمامل تلك السياسـات يف السياسـات العامـة األخـرى.      سياسات
وينبتــي أن تــتم عمليــة لــنع السياســات الــ  تضــعها الــدول األعضــاء نالتوــاور مــع من مــات  

ــر األعمــال  ــة وغاهــا مــن اجملموعــات      دواي ــة ومن مــات املســتهلكني واملن مــات البيئي التجاري
مســرولية توــجيع االســتهعك املســتدا  مــن خــعل عمــال التجاريــة األاملعنيــة. ويتحمــم قطــاع 

تصميم السلع واخلدمات وإنتاجها وتو يعها. وتتحمم من مات املستهلكني واملن مات البيئيـة  
مســـرولية توـــجيع موـــاركة عامـــة النـــا  يف االســـتهعك املســـتدا  ومناقوـــتهم لـــه، وإعـــع   

حتويـ  االسـتهعك    علـى التجارية األعمال  مرسساتاملستهلكني، والعمم مع الدول األعضاء و
 املستدا .

ــع      - 51 ــذ، ناالشــتراك م ــدول األعضــاء أن تضــع وتن  ــي لل ــروينبت ــة   دواي األعمــال التجاري
ومن مــات اجملتمــع املــدين تات الصــلة، اســتراتيجيات توــجع االســتهعك املســتدا  عــن طريــ    

صــادية واجتماعيـــة؛  اقت امــزيم مــن السياســات الــ  ميكــن أن توــمم توــريعات؛ ولــكوك        
وسياسات قطاعية يف جماالت مثم استخدا  األراضـي، والنوـم، والطاقـة، وامنسـكان؛ ونـرامم      

ناثر أااع االستهعك؛ وإ الة امنعانات ال  توـجع أاـاع االسـتهعك وامننتـامل     لتوعية ل يةإععم
 البيئية. دارةاملستدامة؛ وتوجيع أفضم املمارسات املتعلوة نوطاعات دددة يف جمال امن غا

ــاء أن توـــجع   - 52 ــتخدا  املنتجـــات  علـــى وينبتـــي للـــدول األعضـ ــوير واسـ تصـــميم وتطـ
مـن حيـل الطاقـة واملـوارد، مـع مراعـاة اآلثـار املترتبـة علـى          تات الك ـاءة  واخلدمات املامونة و
الكاملة. وينبتي للدول األعضاء أن توـجع نـرامم إعـادة التـدوير الـ  توـجع       مدة استخدامها 

 هلكني على كم من إعادة تدوير الن ايات وشراء املنتجات املعاد تدويرها.املست

ــ          - 53 ــة تتعل ــة ودولي ــة وطني ــايا نيئي ــى وضــع مع ــدول األعضــاء عل ــي أن توــجع ال وينبت
نالصحة والسعمة للمنتجات واخلـدمات وعلـى العمـم نتلـك املعـايا؛ وينبتـي أال ت ضـي هـذه         

 التجارة. فرمج قيود مونَّعمة على املعايا إىل
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وينبتــي للــدول األعضــاء أن توــجع علــى إجــراء زــارب علــى املنتجــات يكــون أثرهــا  - 54
 البيئي دايدا.

ــا للمــواد إدارة ســليمة       - 55 ــدير االســتخدامات الضــارة نيئي ــدول األعضــاء أن ت ــي لل وينبت
يـدة الـ    توجع على إااد ندايم سليمة نيئيا اذه االستخدامات. وينبتي توييم املـواد اجلد  وأن

 قد تكون خطرة، على أسا  علمي ملعرفة أثرها الطويم األجم على البيئة قبم تو يعها.

التوعيـة نال وايـد الصـحية ألاـاع االسـتهعك      علـى  وينبتي أن توجع الـدول األعضـاء    - 56
وامننتامل املستدامة، مع مراعاة اآلثار املباشرة على الصحة ال ردية واآلثار اجلماعيـة مـن خـعل    

 البيئة. ايةمح

وينبتي أن توجع الدول األعضاء، ناالشتراك مع الوطاع اخلاص واملن مـات األخـرى    - 57
ــ  اســتحداث واســتعمال       تات الصــلة، علــى تتــيا أاــاع االســتهعك غــا املســتدامة عــن طري

، تواالتصـاال  املعلوماتمنتجات وخدمات وتكنولوجيات جديدة، مبا يف تلك تكنولوجيات 
ــه، مــن    تكــون ســليمة  ــة احتياجــات املســتهلكني وامــد، يف الوقــت تات ــا وقــادرة علــى تلبي  نيئي

 التلوث ومن استن اد املوارد الطبيعية.

وتدوجَّع الدول األعضاء على إنواء أو تعزيز آليات تن يمية فعالة مماية املسـتهلكني،   - 58
 مبا يف تلك جوانب االستهعك املستدا .

 األعضــاء يف جمموعــة واســعة مــن الصــكوك االقتصــادية مثــم  وينبتــي أن تن ــر الــدول  - 59
 الصــكوك الضــريبية ويف اســتيعاب التكــاليل البيئيــة مــن أجــم تعزيــز االســتهعك املســتدا ، مــع 
 مراعــاة االحتياجــات االجتماعيــة، وضــرورة تثبــيط املمارســات غــا املســتدامة والتح يــز علــى  

السلبية ازتمم وقوعها على إمكانيـة الولـول   املزيد من املمارسات املستدامة، مع زنب اآلثار 
 سيما نالنسبة للبلدان النامية. إىل األسواق، ال

واجلماعـات  األعمـال التجاريـة    دوايـر وينبتي للدول األعضـاء أن توـو ، نالتعـاون مـع      - 60
املعنيــة األخــرى، نوضــع مرشــرات ومنــهجيات وقواعــد نيانــات لويــا  التوــد  ازــر  يف ازــاه   

 ك املستدا  على مجيع املستويات. وينبتي أن تكون هذه املعلومات متاحة للجميع.االستهع

ــد يف اســتحداث      - 61 ــدور راي ــة أن تضــطلع ن وينبتــي للــدول األعضــاء والوكــاالت الدولي
سـيما مـن خـعل سياسـات الوـراء اخلالـة هبـا. وينبتـي          املمارسات املسـتدامة يف عملياهتـا، ال  

ــدول األع  أن ــتريات الـ ــجع موـ ــات    توـ ــتخدا  املنتجـ ــوير واسـ ــاء، تطـ ــب االقتضـ ــاء، حسـ ضـ
 واخلدمات السليمة نيئيا.
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ــدول األعضــاء ولســاير املن مــات تات الصــلة أن توــجع إجــراء البحــوث      - 62 وينبتــي لل
جمال سلوك املستهلك وما يرتبط نذلك من إضرار نالبيئة من أجم حتديد سـبم جلعـم أاـاع     يف

 االستهعك أكثر استدامة.
 

 جارة امنلكترونيةالت -طاء 

ينبتــي أن تعمــم الــدول األعضــاء علــى تعزيــز ثوــة املســتهلك يف التجــارة امنلكترونيــة     - 63
تضـع ناسـتمرار سياسـات شـ افة وفعالـة ممايـة املسـتهلك، لضـمان مسـتوى مـن اممايـة             نان
 يوم عن تلك الذي توفره األشكال األخرى من التجارة. ال

اء، عند االقتضاء، ناستعرامج سياسات محايـة املسـتهلك   وينبتي أن توو  الدول األعض - 64
السارية، من أجم مراعاة السمات اخلالة نالتجـارة امنلكترونيـة، وضـمان إطـعع املسـتهلكني      

 على حووقهم والتزاماهتم يف السوق الرقمية وتوعيتهم هبا. املرسسات التجاريةو

التوجيهيـة واملعـايا الدوليـة تات الصـلة     وقد تود الـدول األعضـاء أن تن ـر يف املبـادئ      - 65
جمــال التجــارة امنلكترونيــة ويف التنويحــات املدخملــة عليهــا، وأن تكّيــل، حســب االقتضــاء،   يف

املبــادئ التوجيهيــة واملعــايا لتتــواء  مــع ظروفهــا االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة لكــي    تلــك
األعضــاء األخــرى علــى تن يــذها  تــتمكن مــن االمتثــال اــا، وكــذلك مــن التعــاون مــع الــدول   

ــة     عـــرب ــة املبـــادئ التوجيهيـ امـــدود. وعنـــد الويـــا  نـــذلك، قـــد تـــود الـــدول األعضـــاء دراسـ
حبماية املستهلك يف سـياق التجـارة امنلكترونيـة الـ  وضـعتها من مـة التعـاون والتنميـة          املتعلوة

 امليدان االقتصادي. يف
 
 اخلدمات املالية -ياء 

 أو توجع، حسب االقتضاء، ما يلي:رسي ضاء أن تدينبتي للدول األع - 66

 سياسات توريعية وتن يذية لتوفا امماية املالية للمستهلك؛ )أ( 

 هيئات رقانة لديها الصعحيات واملوارد الع مة ألداء مهامها؛ )ب( 

ــا املســتهلكون         )مل(  ــ  ميلكه ــة األلــول ال ــامني املناســبة مماي ــة والت ــات الرقان آلي
 ودايعهم؛تلك  يف مبا

 لتثويل املا  تعز  اكتساب املعارف املالية؛دسنة لاستراتيجيات  )د( 

ــ ة  (ـ)ه  ــن البيانـــات  وامناملعاملـــة املنصـ نوـــكم ســـليم، لضـــمان حتمُّـــم  فصـــاح عـ
املرسســـات املاليـــة أيضـــا مســـرولية تصـــرفات الـــوكعء املـــرخَّص اـــم ومســـاءلتها عـــن هـــذه  
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ــة نوــان تضــارب   التصــرفات. وينبتــي أن تكــون لــدى موــدمي اخلــ   ــة سياســة خطي دمات املالي
املصـاحل، للمسـاعدة علـى الكوـل عـن أي تضـارب دتمـم يف املصـاحل. وعنـدما يكـون هنـاك            

تضارب يف املصاحل نني موّد  اخلدمات وطرف ثالـل، ينبتـي إطـعع املسـتهلك      وءاحتمال نو
 حل؛على تلك لضمان ت ادي تعرُّمج املستهلك لضرر دتمم ناتم عن تضارب املصا

قواعـــد ســـلوك زاريـــة مســـرولة يتبعهـــا موـــدمو اخلـــدمات املاليـــة والـــوكعء   )و( 
ــع منتجــات معيمــة الحتياجــات       ــرامج املســرول وني املــرخَّص اــم، مبــا يف تلــك يف جمــال امنق

 املستهلك وإمكاناته؛

ضوانط مناسبة لتوفا امماية للبيانات املالية اخلالة ناملسـتهلك، مبـا يف تلـك     ) ( 
 مماية من الت  والتحايم؛توفا ا

يك ـم  حبيـل  إطار تن يمي يعز  ترشيد تكل ة التحـويعت املاليـة وشـ افيتها،     )ح( 
ــة، وأســعار      توــدمي معلومــات واضــحة للمســتهلكني عــن أســعار وآجــال تســليم األمــوال ازوَّل

حتويــم األمــوال املعروضــة،  عمليــات الصــرف، ومجيــع الرســو  والتكــاليل األخــرى املرتبطــة ن  
 ذلك عن املول املمكنة إتا مل يتم التحويم.وك

وينبتـــي للـــدول األعضــــاء أن تتخـــذ تـــدانا لتعزيــــز وإدمـــامل السياســـات املتعلوــــة        - 67
ناملســتهلكني يف جمــال امندمــامل املــا  والتثويــل املــا  ومحايــة املســتهلكني عنــد امصــول علــى   

 اخلدمات املالية واستخدامها.

 تن ر يف املبادئ التوجيهية واملعايا الدولية تات الصـلة يف  وقد تود الدول األعضاء أن - 68
ــل، حســب االقتضــاء، تلــك     ــة ويف التنويحــات املدخلــة عليهــا، وأن تكّي  جمــال اخلــدمات املالي
املبادئ التوجيهية واملعايا لتتواء  مع ظروفها االقتصادية واالجتماعية والبيئية لكي تتمكن مـن  

امــدود.  ون مــع الــدول األعضــاء األخــرى علــى تن يــذها عــرباالمتثــال اــا، وكــذلك مــن التعــا
مايـة  حب املتعلوـة وعند الويـا  نـذلك، قـد تـود الـدول األعضـاء دراسـة املبـادئ الرفيعـة املسـتوى           

املســتهلك الــ  وضــعتها من مــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وجمموعــة العوــرين،    
املبتكـر الـ  وضـعتها جمموعـة العوـرين، واملمارسـات        وكذلك املبادئ املتعلوة نامندمـامل املـا   

 اجليدة املتعلوة نتوفا امماية املالية للمستهلك ال  وضعها البنك الدو .
 

 التدانا املتعلوة مبجاالت دددة  -كاف 
 ســيما يف البلــدان الناميــة، ينبتــي أن عنــد العمــم علــى خدمــة مصــاحل املســتهلكني، وال - 69

ضاء، عند االقتضاء، على إعطـاء األولويـة للمجـاالت الوثيوـة الصـلة نصـحة       حترص الدول األع
ــة، وينبتــي كــذلك معاجلــة        ــ  العام ــة واملراف ــة والطاق ــاه واألدوي ــة واملي ــم األغذي املســتهلك، مث
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خصوليات السياحة. وينبتي اعتماد أو إدامة سياسات الرقانة علـى جـودة املنتجـات، وتـوفا     
منة، وتوحيد املوال ات الدولية لوسم املنتجـات وإتاحـة املعلومـات    مراف  التو يع املعيمة واآل

املتعلوة هبا، وإقامة نرامم التثويـل والبحـوث يف هـذه اجملـاالت. وينبتـي أن يراعـى عنـد إعـداد         
املبــادئ التوجيهيــة اخلالــة نالــدول األعضــاء يف جمــاالت معّينــة أن يــتم تلــك يف ســياق أحكــا   

 الوثيوة. هذه
لدى لوا السياسات واخلطط الوطنية املتعلوة ناألغذيـة، ينبتـي أن تاخـذ     - األغذية - 70

الدول األعضـاء يف اعتبارهـا احتيـامل مجيـع املسـتهلكني إىل األمـن التـذايي، وينبتـي أن تـدعم،          
ــة والزراعــة االــذي وضــعته من مة “دســتور األغذيــة”وأن تعتمــد قــدر إمكااــا، معــايا   ألغذي

ة العاملية، أو إتا تعذالر تلك، أن تعتمد معايا غذايية أخرى مت وـا  ومن مة الصح مم املتحدة ل
عليها إمجاال. وينبتي أن حترص الدول األعضاء على إدامة أو وضـع أو حتسـني تـدانا السـعمة     
التذاييــة يف جمــاالت مــن قبيــم معــايا الســعمة واحتياجــات امننســان التذاييــة وآليــات الرلــد    

 .والت تي  والتوييم ال ّعالة
ــدول األعضــاء نتوــجيع سياســات وممارســات الزراعــة املســتدامة       - 71 وينبتــي أن توــو  ال

 البيولوجي ومحاية الترنة واملياه، مع مراعاة املعارف التوليدية. وعوح ظ التن
ينبتي أن توو  الدول األعضاء، يف إطار أهداف وغايات العوـد الـدو  لتـوفا     - املياه - 72

حي، نوضـــع أو إدامـــة أو تعزيــز السياســـات الوطنيـــة لتحســـني  ميــاه الوـــرب والصـــرف الصــ  
ــار       ــار الواجــب الختي ــعء االعتب ــاه الوــرب وأاــاع تو يعهــا وجودهتــا. وينبتــي إي إمــدادات مي
املستويات املناسبة من اخلدمـة واجلـودة والتكنولوجيـا، وللحاجـة إىل نـرامم التثويـل، وألمهيـة        

 مواركة اجملتمعات ازلية.
ن تــو  الــدول األعضــاء أولويــة عاليــة لصــياغة وتن يــذ السياســات والــربامم   وينبتــي أ - 73

املتعلوـــة ناالســـتخدامات املتعـــددة للميـــاه، مـــع مراعـــاة أمهيـــة امليـــاه للتنميـــة املســـتدامة نوجـــه  
 ومراعاة أن مصادر املياه هي مورد مصاه النضوب. عا 
ة املعـايا واألحكـا  واألطـر    ينبتي أن توو  الـدول األعضـاء نوضـع أو إدامـ     - األدوية - 74

التن يميـة املعيمــة لضــمان جـودة األدويــة واســتخدامها نالوــكم السـليم مــن خــعل سياســات    
الــدواء الوطنيــة املتكاملــة الــ  تعــاجل مجلــة أمــور مــن نينــها أنوــطة الوــراء والتو يــع وامننتــامل     

ة. ولــدى الويــا  وترتيبــات التــرخيص ون ــم التســجيم وتــوافر املعلومــات املوثوقــة عــن األدويــ   
ــذلك، ينبتــي أن تاخــذ الــدول األعضــاء يف اعتبارهــا نوــكم خــاص األعمــال الــ  قامــت           ن

ــة والتولــيات الــ  ألــدرهتا يف جمــال الــدواء. ونالنســبة للمنتجــات      هبــا من مــة الصــحة العاملي
 الصلة، ينبتي توجيع االستعانة نن ا  التصدي  على نوعية املنتجـات الصـيدالنية املتداولـة    تات
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ــدانا،         ــة. وينبتــي أيضــا اختــات ت ــة الدولي ــات الدوايي ــة وغــاه مــن ن ــم املعلوم نالتجــارة الدولي
االقتضــاء، لتوــجيع اســتخدا  أمســاء األدويــة الدوليــة غــا اململوكــة حصــرا لوــركات     حســب

 نعينها، وتلك استنادا إىل األعمال ال  قامت هبا من مة الصحة العاملية.
ــافة إىل اجملـــاال - 75 ــدول   ونامنضـ ــد الـ ــي أن تعتمـ ــة املـــذكورة أعـــعه، ينبتـ ت تات األولويـ

األعضاء التدانا املناسبة يف جمـاالت أخـرى، مثـم جمـال املبيـدات واملـواد الكيمياييـة مـن ناحيـة          
اســتخدامها وإنتاجهــا وختزينــها، أينمــا انطبــ  تلــك، ومــع مراعــاة املعلومــات الصــحية والبيئيــة  

 ى املنتجني إتاحتها ووسم املنتم هبا.مة ال  ت رمج الدول األعضاء علااا
ينبتي أن تعمم الدول األعضاء على جعم الطاقة الن ي ة يف متناول اجلميـع،   - الطاقة - 76

وأن توو  نوضع أو إدامة أو تعزيز السياسات الوطنيـة الراميـة إىل حتسـني إمـدادات الطاقـة الـ        
ادية وحتسـني أاـاع تو يعهـا وجودهتـا.     توفَّر للمستهلكني نكل ة ميسورة تبعا ل روفهم االقتصـ 

وينبتي مراعاة اختيار املستويات املناسبة من اخلدمة واجلودة والتكنولوجيا ووضـع أطـر الرقانـة    
 التن يمية، ومراعاة اماجة إىل نرامم التوعية وأمهية مواركة اجملتمعات ازلية.

م املرافـ  العامـة يف متنـاول    ينبتي أن تعمم الدول األعضاء علـى جعـ   - املراف  العامة - 77
ــة إىل حتســني الوواعــد       ــة الرامي ــز السياســات الوطني ــة أو تعزي ــو  نوضــع أو إدام ــع وأن تو اجلمي

إيــداعات الضــمان تــوفا اخلــدمات، وإتاحــة املعلومــات للمســتهلكني، و  الــ  تتنــاولواللــوايح 
اخلدمـة وإعادهتـا، ووضـع    وقل مودَّما، وغرامات التاخا يف دفع الرسو ، واملسددة  اتدفعالو

ن ــم التســديد علــى أقســاع، وتســوية املنا عــات نــني املســتهلكني وموــدمي خــدمات املرافــ      
 العامة، مع مراعاة احتياجات الورايح الضعي ة وازرومة من املستهلكني.

ــة    - الســـياحة - 78 ــاهتا ممايـ ينبتـــي أن حتـــرص الـــدول األعضـــاء علـــى أن تكـــون سياسـ
لبـــات معاجلـــة مســـايم تســـوي  وتـــوفا الســـلع واخلـــدمات تات الصـــلة  املســـتهلك ملبيـــة ملتط

العوـارات  إقامة املسـافرين و أماكن نالسياحة، مبا يف تلك، على سبيم املثال ال امصر، الس ر و
الوقـت. وينبتـي أن تتصـدى الـدول األعضـاء، علـى وجـه        املوتركة امللكية على أسا  تواسـم  

حتـديات عــانرة للحــدود، مبـا يف تلــك التحــديات   األنوـطة مــن   هــذه اخلصـوص، ملــا ينوـا عــن  
ــادل املعلومــات مــع الــدول األعضــاء األخــرى،      املتصــلة نالتعــاون يف جمــال إن ــات الوــوانني ونتب

 ألحاب املصلحة توي الصلة يف قطاع السياحة والس ر. أن تتعاون معأيضا ينبتي و
 

 التعاون الدو  -سادسا 
 سيما يف سياق إقليمي أو دون إقليمي: ا يلي، والينبتي أن توو  الدول األعضاء مب - 79
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حســـب االقتضـــاء، وضـــع أو اســـتعرامج أو إدامـــة أو تعزيـــز آليـــات لتبـــادل    )أ( 
 املعلومات املتعلوة نالسياسات الوطنية املعمول هبا والتدانا املتخذة يف جمال محاية املستهلك؛

التعاون أو توجيع التعاون يف جمال تن يـذ سياسـات محايـة املسـتهلك لتحويـ        )ب( 
إنوـاء  التنسـي  يف  نتايم أكرب يف حدود املوارد املتاحة. ومن أمثلة اجملاالت املمكنة اذا التعاون 

ــادل        ــار املوــتركة، وتب ــار أو التوــارك يف اســتخدامها، ووضــع إجــراءات االختب ــ  االختب مراف
وـة ناملسـتهلكني ونـرامم التثويـل، والـربامم التدريبيـة املوـتركة، والتوـارك يف         املعلومات املتعل

 وضع الوواعد التن يمية؛
التعــاون علــى حتســني ال ــروف الــ  يــتم يف ظلــها تــوفا الســلع األساســية          )مل( 

للمســـتهلكني، مـــع إيـــعء االعتبـــار الواجـــب لكـــم مـــن الســـعر واجلـــودة. وميكـــن أن يوـــمم  
يف شــراء الســلع األساســية، وتبــادل املعلومــات نوــان خمتلــل خيــارات   التعــاون التوــارك  هــذا

 الوراء املمكنة، وإنرا  االت اقات خبصوص املوال ات امنقليمية للمنتجات.
ر الـدول األعضـاء أو تعـز  الـروانط املعلوماتيـة فيمـا يتعلـ  ناملنتجـات         ووينبتي أن تطـ  - 80

البلــدان املســتوردة األخــرى مــن محايــة   الــ  ح ح رهــا أو ســحبها أو توييــدها نوــدة لــتمكني 
 ن سها نالصورة الكافية من اآلثار الضارة اذه املنتجات.

وينبتي أن تعمم الدول األعضاء على ضمان جودة املنتجـات وعـد  تبـاين املعلومـات      - 81
 ناملستهلكني. راملتصلة هبذه املنتجات من نلد إىل آخر نوكم قد يض

األعضاء من قدرهتا علـى التعـاون يف جمـال مكافحـة االحتيـال      وينبتي أن حتّسن الدول  - 82
 مـة، مـع  اوالتضليم يف املمارسات التجارية العانرة للحدود، ف ي هـذا التعـاون مصـلحة عامـة ه    

 نـة مبوجـب هـذه املبـادئ التوجيهيـة ي ـم      يالتسليم نان التعاون خبصوص حتويوـات أو قضـايا مع  
 قوانني محاية املستهلك ال  يوجَّه إليها طلب التعاون.خاضعا للسلطة التوديرية لوكالة إن ات 

وينبتــي أن توــو  وكــاالت إن ــات قــوانني محايــة املســتهلك يف الــدول األعضــاء نتنســي   - 83
التحويوات وأنوطة إن ات الووانني ال  توو  هبا لتجنب التداخم مع التحويوـات وأنوـطة إن ـات    

 انني محاية املستهلك يف واليات قضايية أخرى.الووانني ال  توو  هبا وكاالت إن ات قو
وينبتي أن تبذل وكـاالت إن ـات قـوانني محايـة املسـتهلك يف الـدول األعضـاء قصـارى          - 84

 جهدها لتسوية اخلعفات ال  قد تنوا فيما يتعل  هبذا التعاون.
ــتهلك       - 85 ــة املسـ ــوانني محايـ ــات قـ ــا منن ـ ــاء ووكاالهتـ ــدول األعضـ ــت يد الـ ــي أن تسـ وينبتـ
الوبكات الدولية الوايمة فتدخم يف ترتيبات مناسبة ثناييـة ومتعـددة األطـراف وغـا تلـك       من

 من املبادرات لتن يذ هذه املبادئ التوجيهية.
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وينبتي أن تتـيح الـدول األعضـاء اجملـال لوكاالهتـا املعنيـة نسياسـات محايـة املسـتهلك،           - 86
ــة املســتهلك،     ــوانني محاي ــات ق ــة    نالتوــاور مــع وكــاالت إن  ــادي يف عملي ــدور قي لعضــطعع ن

امنطـار الـع   ملكافحـة املمارسـات التجاريـة االحتياليـة والتضـليلية، وتلـك علـى النحـو            وضع
 الوارد يف هذه املبادئ التوجيهية.

والدول األعضـاء مـدعوة إىل تسـمية وكالـة منن ـات قـوانني محايـة املسـتهلك أو وكالـة           - 87
لويــا  نـــدور جهــة االتصـــال لتســهيم التعـــاون يف إطـــار    ات محايــة املســـتهلك ل ســـمعنيــة نسيا 

املبادئ التوجيهية. والوصد من تسـمية هـذه اجلهـات هـو تكملـة سـبم التعـاون األخـرى،          هذه
 اة.موليس االستعاضة عنها. وينبتي إخطار األمني العا  ناجلهة املس

لــعحيات  وينبتـي أن متــنح الــدول األعضــاء وكــاالت إن ـات قــوانني محايــة املســتهلك   - 88
املعلومــات واألدلــة تات الصــلة وامصــول عليهــا، وتباداــا مــع التــا  تتبــع إجــراء التحويوــات و
ســيما فيمــا يتصــم ناملمارســات التجاريــة االحتياليــة والتضــليلية العــانرة   حســب االقتضــاء، وال

للحــدود الــ  تــرثر علــى املســتهلكني. وينبتــي توســيع نطــاق هــذه الصــعحيات حبيــل توــمم   
ن مع الوكـاالت األجنبيـة منن ـات قـوانني محايـة املسـتهلك وغاهـا مـن اجلهـات األجنبيـة           التعاو

 الن اة املناسبة.
وينبتي أن تن ر الدول األعضاء يف املواركة يف الترتيبـات الثناييـة واملتعـددة األطـراف      - 89

ل اســترداد ااادفــة إىل حتســني التعــاون الوضــايي الــدو  والتعــاون فيمــا نــني الوكــاالت يف جمــا   
 األلول األجنبية وإن ات األحكا  يف الوضايا العانرة للحدود.

الــدول األعضــاء أن تلوــي ن ــرة فاحصــة علــى املبــادئ التوجيهيــة واملعــايا     دوقــد تــو - 90
الدوليــة تات الصــلة حبمايــة املســتهلك مــن املمارســات التجاريــة االحتياليــة والتضــليلية العــانرة  

ر نوعيـة السـلطة الوانونيـة املمنوحـة لوكاالهتـا املعنيـة نإن ـات قـوانني         للحدود لدى داولتها توريـ 
تعيـم   محاية املستهلك، وأن توو ، عند االقتضاء، نتكييل تلك املبادئ واملعايا التوجيهية كي

املبادئ التوجيهيـة ممايـة   ”ظروفها. ولدى قيامها نذلك، قد ترغب الدول األعضاء يف دراسة 
الـ  وضـعتها من مـة     “ات التجارية االحتيالية والتضليلية العانرة للحدوداملستهلك من املمارس

 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
ــات       - 91 ــدول األعضــاء واايئ ــاون ال ــاع االســتهعك املســتدامة، ينبتــي أن تتع ــزا ألا وتعزي

 الضـارة نالبيئـة،   على تطوير ونوم وتعميم التكنولوجيات غـا األعمال التجارية  دوايروالدولية 
ــ  توــدمي البلــدان املتودمــة دعمــا ماليــا معيمــا، وتطــوير آليــات جديــدة       مبــا يف تلــك عــن طري

ســيما نولــها إىل البلــدان  ومبتكــرة لتمويــم تناقــم هــذه التكنولوجيــات نــني مجيــع البلــدان، وال  
 النامية والبلدان ال  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتوالية وتناقلها فيما نينها.
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ــة، حســب االقتضــاء، نتوــجيع       - 92 ــدول األعضــاء واملن مــات الدولي ــو  ال وينبتــي أن تو
سيما يف البلدان الناميـة والبلـدان    وتيسا نناء الودرات يف جمال أااع االستهعك املستدامة، وال

ر الـدول األعضــاء التعــاون  ســالـ  متــر اقتصـاداهتا مبرحلــة انتواليـة. ونصــ ة خالــة، ينبتـي أن تي    
نـني مجاعـات املسـتهلكني وغاهـا مـن من مـات اجملتمـع املـدين تات الصـلة هبـدف تعزيـز             فيما

 الودرات يف هذا اجملال.
وينبتي أن توو  الدول األعضاء واايئات الدولية، حسب االقتضـاء، نتوـجيع الـربامم     - 93

 .هموإععم املتعلوة نتثويل املستهلكني
ان أن يراعـى علـى النحـو الواجـب لـدى      وينبتي أن تعمـم الـدول األعضـاء علـى ضـم      - 94

تن يذ سياسات وتدانا محايـة املسـتهلك أال تصـبح حـواجز أمـا  التجـارة الدوليـة، وأن تكـون         
 متسوة مع التزامات التجارة الدولية.

 
 اآللية املرسسية الدولية -سانعا 
 الترتيبات املرسسية -ألل 
دو  معــت نوــوانني وسياســات  ســيوو  نــدور اآلليــة املرسســية فريــ  خــرباء حكــومي  - 95

ــانع ملــرمتر        ــة الت ــة قايمــة تانعــة جمللــس التجــارة والتنمي ــة املســتهلك يعمــم ضــمن إطــار جلن محاي
 املتحدة للتجارة والتنمية. األمم
وينبتي أن تتخذ الدول األعضاء اخلطـوات املناسـبة علـى الصـعيد الـوطت أو امنقليمـي        - 96

 لتن يذ هذه املبادئ التوجيهية.
 
 املستهلك مها  فري  اخلرباء امكومي الدو  املعت نووانني وسياسات محاية -ء نا

سيضــطلع فريــ  اخلــرباء امكــومي الــدو  املعــت نوــوانني وسياســات محايــة املســتهلك   - 97
 ناملها  التالية:

 ةتوفا منتدى سنوي وطراي  منجـراء املوـاورات املتعـددة األطـراف واملناقوـ      )أ( 
وتبادل وجهات الن ر نني الدول األعضاء نوان املسايم املتصـلة ناملبـادئ التوجيهيـة، وخبالـة     

 تن يذها واخلربات املكتسبة منه؛
ــة املســتهلك تات الصــلة       )ب(  ــة عــن مســايم محاي إجــراء دراســات وحبــوث دوري

 م هـــذهناملبـــادئ التوجيهيـــة اســـتنادا إىل توافـــ  آراء الـــدول األعضـــاء وإىل مصـــامها، وتعمـــي
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البحوث والدراسات هبـدف  يـادة حجـم تبـادل اخلـربات وإكسـاب املبـادئ التوجيهيـة مزيـدا          
 ال عالية؛ من

مايـة املسـتهلك   املتعلوة حبإجراء استعراضات أقران طوعية للسياسات الوطنية  )مل( 
 ال  تطبوها أجهزة محاية املستهلك يف الدول األعضاء؛

ــات نوــان املســا    )د(  ــر املعلوم ــاة    مجــع ونو ــداف املتوخ ــ  األه ــة نتحوي يم املتعلو
املبادئ التوجيهية نوكم عا  وناخلطوات املعيمة ال  اختذهتا الدول األعضاء على الصـعيد   من

 الوطت أو امنقليمي تعزيزا لل عالية يف حتوي  األهداف وتطبي  املبادئ؛
ن الناميـة والبلـدان   تودمي املساعدة يف نناء الودرات واملساعدة التونية إىل البلدا )هـ( 

 ال  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتوالية يف جمال وضع وإن ات قوانني وسياسات محاية املستهلك؛
الصـلة الصـادرة عـن املرسسـات      تالدراسات والوثـاي  والتوـارير تا  يف ن ر ال )و( 

دل تبـا مـن أجـم   املعنية يف من ومـة األمـم املتحـدة وغاهـا مـن املن مـات والوـبكات الدوليـة،         
لتوـاور، وحتديـد املوـاريع الـ  تتـيح اجملـال لتواسـم        ااملعلومات املتعلوة نربامم العمم ومواضيع 

 العمم والتعاون يف جمال تودمي املساعدة التونية؛
بعـة  تإعداد توـارير وتولـيات معيمـة خبصـوص سياسـات محايـة املسـتهلك امل        ) ( 

 هذه املبادئ التوجيهية؛يف الدول األعضاء، مبا يف تلك خبصوص تطبي  وتن يذ 
تن يـــذ املهـــا  خـــعل فتـــرات مـــا نـــني دورات انعوـــاد مـــرمتر األمـــم املتحـــدة   )ح( 

الستعرامج مجيع جوانب جمموعة املبادئ والوواعد املنص ة املت   عليها ات اقًا متعـدد األطـراف   
 ملكافحة املمارسات التجارية التوييدية، وتودمي توارير عن تلك إىل دورات املرمتر؛

ــراءإجــراء اســتعرامج   )ع(  ــة   ن  ــادئ التوجيهي ــدما يدوري للمب ــل  عن صــدر تكلي
نذلك عن مـرمتر األمـم املتحـدة السـتعرامج مجيـع جوانـب جمموعـة املبـادئ والوواعـد املنصـ ة           

 متعدد األطراف ملكافحة املمارسات التجارية التوييدية؛ ااملت   عليها ات اق
 .ة ال ري  مة لعضطعع نواليحتديد امنجراءات وأساليب العمم الع )ي( 

ولدى تادية ال ري  امكـومي الـدو  ملهامـه، علـى ال ريـ  وأجهزتـه ال رعيـة االمتنـاع          - 98
إلـــدار األحكـــا  خبصـــوص أنوـــطة أو ســـلوكيات فـــرادى الـــدول األعضـــاء أو فـــرادى  عـــن

يـة  املرسسات فيمـا يتعلـ  نـاي لـ وة أعمـال نعينـها. وعلـى ال ريـ  امكـومي وأجهزتـه ال رع          
 نعينها. زنُّب الدخول كطرف يف أي نزاع قد ينوا نني املرسسات خبصوص أي ل وة أعمال
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املسـايم املتصـلة   ملعاجلـة  وعلى ال ري  امكومي الدو  أن يضع ما يلز  مـن إجـراءات    - 99
 .يةرسالنضرورة ام ا  على 

 


