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موجز تنفيذي
تتناول هذه املذكرة بعض قضااي سالمة املنتجات االستهالكية على الصىعيد العىامل،،
مث ى اإلشىىالاالت العىىابرة للحىىدو الناجتىىة عىىن صىىعو االقتصىىا الرقمىى ،وعمليىىة الىىتصل مىىن
املنتجات اخلطرة يف البلدان النامية .وتقدم املذكرة أيضا معلومىات عىن املبىا اات املتصىذة على
الصىىعيد اإلقليمىى ،والعىىامل ،مىىن أج ى معاجلىىة مس ى لة سىىالمة املنتجىىات االسىىتهالكية ،وتق ى
مواضىىي ميالىىن أن تناقشىىها الىىدول األعضىىا الراغبىىة يف مزيىىد مىىن التعم ى يف هىىذا املوضىىو يف
إطاا مبا ئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك.
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املقدمة
 -1من ىىذ أن وج ىىه ال ىىر ي ج ىىون ف .كني ىىدي يف آذاا/م ىىاا  1962اس ىىالته اخلاص ىىة إىل
الالىىورسر بش ى ن محايىىة مصىىلحة املسىىتهلك( ،)1مىىا فت ى موضىىو سىىالمة املنتجىىات االسىىتهالكية
يالتسب اع افا وليا ابعتبااه شقا ابازا يف سياسات محاية املستهلك(.)2
 -2وتقدم مبا ئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك إاشا ات وافية ملساعدة البلدان
يف إعمال محاية مناسبة لسالاهنا وصون حقهم كمستهلالني يف الوصىول إىل منتجىات خاليىة مىن
اخلط ىواة .وأ ى حتريىىر التجىىااة ،والتوس ى الس ىري يف االقتصىىا الرقمىى ،،إىل جع ى موضىىو سىىالمة
املنتجات االستهالكية يف صدااة جهو التعاون الدويل.
 -3وكىىان فري ى اخل ى ا احلالىىوم ،الىىدويل املعىىي بق ىوارني وسياس ىات محايىىة املسىىتهلك (فري ى
اخل ا احلالوم ،الدويل) قد طلب يف واته الثارية إىل أمارة األورالتا "أن تُعد تقااير و ااسات،
آخىىذة يف اعتبااهىىا اإلسىىهامات املقدمىىة مىىن الىىدول األعضىىا وغريهىىا مىىن اجلهىىات املعنيىىة صىىاحبة
املصلحة ،لتقدميها إىل الدواة الثالثة لفري اخل ا احلالوم ،الدويل" وأن تتناول فيها مواضي منهىا
س ىىالمة املنتج ىىات االس ىىتهالكية( .)3وق ىىد اس ىىتفيد يف إع ىىدا ه ىىذه امل ىىذكرة م ىىن مس ىىا ات ال ىىدول
األعضا ( .)4وتتناول املذكرة أيضا اإلطاا الدويل الراهن حلماية سالمة املستهلك يف ضو املبا ئ
التوجيهيىىة ،فضىىال عىىن بعىىض القضىىااي الناش ى ة بش ى ن سىىالمة املنتجىىات االسىىتهالكية يف السىىيا
العابر للحدو  .وعالوة عل ذلك ،تعرض املذكرة مبا اات إقليمية وعاملية قا مة يف جمال التعاون
الدويل وتق بعض املسا للمناقشة يف الدواة الثالثة لفري اخل ا احلالوم ،الدويل.

أوالا -مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك
 -4أكىىدت اجلمعيىىة العامىىة لألمىىم املتحىىدة مىىن جديىىد املبىىا ئ التوجيهيىىة حلمايىىة املسىىتهلك
ابعتبااهىىا جمموع ىىة قيم ىىة مىىن املب ىىا ئ ال ىىي حتىىد اخلص ىىا الر يس ىىية لضىىمان فعالي ىىة التش ىريعات
ومؤسسات اإلرفاذ ورظم االرتصاف يف جمال محاية املستهلك ،ومساعدة الدول األعضا املهتمىة
__________

()1
()2

.JF Kennedy, 1962, Special message to the Congress on protecting the consumer interest, 15 March
تنىىاول ميثىىا جمل ى أواواب حلمايىىة املسىىتهلك ،املرف ى ابلق ىراا  ،)1973(543أيضىىا مس ى لة "احلمايىىة مىىن األذى
البدين الناجم عن املنتجات غىري امل مورىة" ،إذ يىن على أن "التشىري الىوطي جيىب أن يتضىمن اشى اطات عامىة
بش ن سالمة األغذية وغريها من املنتجىات واخلىدمات" وأن "مواصىفات ريىا جيىب أن حتىد وتنفىذ مىن أجى أن
تُى ىزال أو تُقل ى ى  ،بقى ىىدا اإلمالى ىىان ،أي خطى ىىواة حمتملى ىىة قى ىىد تى ىىنجم عى ىىن حمتى ىىوى السى ىىل وأوعيتهى ىىا وعى ىىن تى ىىداو ا
واسىىتعما ا" .وتوخيىىا حلمايىىة فعالىىة مىىن أوجىىه خطىىواة قىىد مت ى بصىىحة وسىىالمة املسىىتهلك" ،يش ى يف السىىل
واخلىىدمات املقدمىىة إىل املسىىتهلالني أال تنطىىوي ،يف ظىىروف االسىىتصدام العا يىىة واملتوقعىىة ،عل ى أي خطىىر عل ى
صىحة أو سىىالمة املسىىتهلالني .وينبسى ،أن تتىىا إجىرا ات سىريعة وبسىىيطة لسىىحبها مىن السىىو يف حالىىة ارطوا هىىا
عل أخطاا من هىذا القبيى  .وعمومىا ،ينبسى ،إعىالم املسىتهلالني على حنىو مال ىم أبي خطىر ميالىن أن ينىت عىن
استعمال متوق للسل واخلدمات European Communities, 1975, Preliminary programme of the ( ."...
European Economic Community for a consumer protection and information policy, Official

()3
()4
2

.)Journal of the European Communities, Vol. 18. C 92
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يف صياغة وإرفاذ قوارني وقواعد ولوا ح حملية وإقليمية تتواف م ظروفهىا االقتصىا ية واالجتماعيىة
والبي يىىة ،فضىىال عىىن تعزيىىز التعىىاون الىىدويل يف جمىىال اإلرفىىاذ بىىني الىىدول األعضىىا وتشىىجي تبىىا ل
اخل ى ى ات يف جمى ىىال محايى ىىة املسى ىىتهلك .وكمى ىىا هى ىىو موضى ىىح يف املبى ىىا ئ التوجيهيى ىىة ،تشى ىىال محايى ىىة
املسىىتهلك ممىىا قىىد يهىىد صىىحته وسىىالمته مىىن أوجىىه اخلطىىواة غايىىة مشىىروعة يُتىىوخ حتقيقهىىا عىىن
طري هذه املبا ئ(.)5
 -5ويىىوا اإلطىىاا  1أ انه الفىىر املتعل ى ابلسىىالمة البدريىىة (الفىىر اخلىىام -اب ) والفىىر املتعل ى
مبعايري سالمة السىل واخلىدمات االسىتهالكية وجو هتىا (الفىر اخلىام  -ال) ،بصىيستهما الىواا ة يف
القراا ( A/RES/70/186املرف  ،الفقرات  19-16و ،35-33عل التىوايل) .وتشىال هىذه الوثيقىة
يف الوق ىىت ال ى ىراهن األ اة القاروري ىىة الوحي ىىدة املتف ى ى عليه ىىا ولي ىىا بش ى ى ن محاي ىىة املس ىىتهلك وس ىىالمة
املنتجات .وعل الرغم من طابعها غري امللزم ،فقد رفذهتا الدول األعضا عل رطا واس (.)6
 -6وعىىالوة عل ى ذلىىك ،يشىىري الفىىر اخلىىام -كىىاف املتعل ى بتىىدابري ذات صىىلة مبجىىاالت
حم ىىد ة (الفق ىىرة  )69إىل الس ىىالمة ابعتبااه ىىا "اقاب ىىة عل ى ج ىىو ة املنتج ىات" ،ال س ىىيما منتج ىىات
األغذيىة وامليىاه واأل ويىة .ويشىري الفىر أيضىا إىل معىايري ا ي ىات الدوليىة ذات الصىلة ،مبىا يف ذلىىك
الدستوا السذا  ،ملنظمة الصحة العاملية ،الذي أييت ذكره الحقا يف هذه املذكرة.
اإلطاا 1
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك
اب -

السالمة البدرية

 -16ينبس ،أن تعتمد الدول األعضا تدابري مناسبة أو أن تشج عل اعتما هىا ،مبىا يشىم
ال ىىنظم القاروري ىىة ،وأرظم ىىة الس ىىالمة ،واملع ىىايري الوطني ىىة أو الدولي ىىة ،واملع ىىايري الطوعي ىىة ،واالحتف ىىا
بسىىجالت السىىالمة ،وذلىىك لضىىمان أن تالىىون املنتجىىات م مورىىة س ىوا مىىن حي ى اسىىتعما ا يف
السرض الذي ُوضعت من أجله أو يف غرض آخر يتوق عا ة استصدامها فيه.
 -17وينبسىى ،أن تالفى السياسىىات املناسىىبة أن تالىىون السىىل الىىي ينتجهىىا الصىىارعون م مورىىة،
سىوا يف اسىىتصدامها مىىن حيى السىىرض الىىذي ُوضىىعت مىىن أجلىىه أو يف غىىرض آخىىر يُتوقى عىىا ة
اسىىتصدامها فيىىه .وينبسىى ،أن يالفى املسىىؤولون عىىن جلىىب السىىل إىل السىىو  ،وال سىىيما املىىوا ون
واملص ىىداون واملس ىىتوا ون وجت ىىاا التجز ىىة وأمث ىىا م (يش ىىاا إل ىىيهم فيم ىىا يل ىى ،ابس ىىم امل ىىوزعني) ،أن
هذه السل مل تصبح ،أثنا وجو ها لديهم ،غري م مورىة بسىبب املناولىة أو التصىزين على حنىو غىري
س ىىليم .وينبس ىى ،تزوي ىىد املس ىىتهلالني ابلتعليم ىىات اخلاص ىىة ابلطريق ىىة الص ىىحيحة الس ىىتعمال الس ىىل
وإعالمهىىم أبيىىة خمىىاطر ينطىىوي عليهىىا االسىىتعمال املقصىىو أو االسىىتعمال املتوق ى عىىا ة .وينبسىى،
إبالغ املستهلالني ابملعلومات احليوية املتعلقة ابلسىالمة عىن طريى اسىتصدام امىوز مفهومىة وليىا،
كلما أمالن.

__________

()5
()6

GE.18-06823

.A/RES/70/186

 ،TD/B/C.I/CPLP/23الفقرة  ،19متىا
(اطل عليه يف  5آذاا/ماا .)2018

يفhttp://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd23_en.pdf :

3

TD/B/C.I/CPLP/12

 -18وينبس ،أن تالفى السياسىات املناسىبة قيىام الصىارعني أو املىوزعني ،إذا ارتبهىوا ،بعىد إرىزال
املنتجىات إىل السىىو  ،إىل وجىو خمىىاطر مل تالىن منظىىواة ،إبخطىاا السىىلطات املصتصىة ،وقيىىامهم،
حسب االقتضا  ،إبخطاا اجلمهوا ومنا إبطا  .وينبس ،أن تنظر الدول األعضا أيضا يف الطر
الالفيلة إبعالم املستهلالني هبذه املصاطر عل النحو املال م.
 -19وينبسىى ،أن تعتمىىد الىىدول األعضىىا  ،عنىىد االقتضىىا  ،سياسىىات تفضىى ،،يف حالىىة اتضىىا
عيىىب خطىىري يف أحىىد املنتجىىات ،و/أو يف حالىىة تشىىاليله مصىىدا خطىىر جسىىيم وشىىديد حىىى إذا
اس ى ىىتعم اس ى ىىتعماال س ى ىىليما ،إبل ى ىزام الص ى ىىارعني و/أو امل ى ىىوزعني أبن يس ى ىىحبوه ويس ى ىىريوه أو يع ى ىىدلوه
أو يستعيضىوا عنىىه مبنىىت آخىر .وإذا تعىىذا القيىىام بىذلك يف غضىىون فى ة معقولىة مىىن الىىزمن ،ينبسىى،
تعويض املستهلك تعويضا مناسبا.
ال -املعايري املتعلقة بسالمة السل واخلدمات االستهالكية وجو هتا
 -33ينبس ،أن تقوم الدول األعضا  ،حسىب االقتضىا  ،بصىياغة ،أو تشىجي صىياغة وتنفيىذ
مع ىىايري طوعي ىىة وغريه ىىا ،عل ى ى الص ىىعيدين ال ىىوطي وال ىىدويل ،لض ىىمان س ىىالمة الس ىىل واخل ىىدمات
وجو هتا ،مى الدعايىة ىذه املعىايري بشىال مناسىب .وينبسى ،القيىام ،مىن وقىت آلخىر ،ابسىتعراض
املعىىايري والقواعىىد الوطنيىىة املتعلقىىة بسىىالمة املنتجىىات وجو هتىىا مىىن أج ى ضىىمان مطابقتهىىا ،كلمىىا
أمالن ذلك ،للمعايري الدولية املقبولة عموما.
 -34وحينم ىىا جي ىىري تطبيى ى معي ىىاا أ ىن م ىىن املعي ىىاا ال ىىدويل املقب ىىول عموم ىىا بس ىىبب ظ ىىروف
اقتصا ية حملية ،ينبس ،بذل ك اجلهو املمالنة لرف مستوى هذا املعياا أبسر ما ميالن.
 -35وينبس ،أن تشج الدول األعضا وتضمن إاتحة املراف الالزمىة الختبىاا سىالمة وجىو ة
وكفا ة السل واخلدمات االستهالكية األساسية والتصدي عليها.
املصدا.A/RES/70/186 :

اثنيا -حتديد نطاق املوضوع
 -7بنا عل املبا ئ التوجيهية ،يرم ،لي األورالتىا حلمايىة املسىتهلك( )7إىل عىم البلىدان
الناميىىة واالقتصىىا ات الىىي متىىر مبرحلىىة ارتقاليىىة يف اختيىىاا سياسىىاهتا وتىىوفري أ وات عمليىىة لواضىىع،
السياس ىىات ليس ىىتعينوا هب ىىا يف جه ىىو هم املبذول ىىة لتعزي ىىز الق ىىداات وتنفي ىىذ محاي ىىة املس ىىتهلك وطني ىىا
وإقليميا .وحيتوي الدلي عل فص بش ن سالمة املنت واملسىؤولية .وكمىا ذُكىر يف الىدلي  ،يتمثى
املس ى ىىزى الر يس ى ىى ،ال ى ىىذي تق ى ىىوم علي ى ىىه األط ى ىىر التشى ى ىريعية واملؤسس ى ىىية املتعلق ى ىىة بس ى ىىالمة املنتج ى ىىات
االستهالكية يف ضرواة محاية املستهلك من التعرض ،عل حنىو غىري معقىول وغىري ضىرواي وميالىن
جتنبه ،ألخطاا انمجة عن االستصدام املتوق للمنتجات االستهالكية.
 -8ولىىذلك ،ينبسىى ،أن تالىىون قىوارني محايىىة املسىىتهلك شىىاملة جلميى املنتجىىات االسىىتهالكية
وأن تتنىىاول خباصىىة املنتجىىات الىىي قىىد تصىىبح غىىري م مورىىة بسىىبب عمرهىىا أو اسىىتصدامها  -س ىوا
كىىان هىىذا االسىىتصدام عىىا اي أو فيىىه جتىىاوز .ويف الوقىىت رفسىىه ،ينبسىى ،إيىىال االهتمىىام إىل املراحى
األوىل من عملية اإلرتاج الي قد يالىون التىدخ يف سىياقها أكثىر فعاليىة مىن حيى حجمىه ،وهىو
ما من ش ره أن يلس ،احلاجة إىل عد كبري من إجرا ات التسوية الفر ية.

__________

()7
4
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 -9ويوضىىح ال ىىدلي س ىىتة عناصىىر أساس ىىية إلرش ىىا رظ ىىام متماسىىك وفع ىىال (سياس ىىة عام ىىة)
لسىىالمة املنتجىىات ،وهىى ،تشىىم مىىا يلىى :،التصىىميم قبى اإلرىزال إىل السىىو  ،والعمى التحضىىريي،
واإلجىرا ات التنظيميىىة ووضى املعىىايري ،واصىد اإلجىرا ات ،واإلجىرا ات التصىىحيحية ،واإلجىرا ات
التعويضىىية .وتؤكىىد هىىذه العناصىىر أابعىىة جوارىىب مهمىىة يف أرظمىىة سىىالمة املنتجىىات االسىىتهالكية:
االش ى ا العىىام للسىىالمة الىىذي يق ى عل ى املنش ى ت التجاايىىة ،ومراقبىىة السىىو  ،وسىىهر السىىلطات
العامىىة على تطبيى القىىارون على املنتهالىىني ،وإرفىىاذ السىىلطات العامىىة القىىارون يف حى املصىىالفني،
وحتديد املعايري (إلزامية أو طوعيىة) ،واملسىؤولية املرتبطىة ابملنىت الىي تقتضى ،اختىاذ إجىرا ات بشى ن
املنتجات املعيبة من خالل عمليات اس جا املنت وحظره ،مثال.
 -10ويُعىىد ضىىمان سىىالمة املنتجىىات السذا يىىة عنص ىرا أساسىىيا يف سياسىىات محايىىة املسىىتهلك.
فالمىىا وا يف الوثيقىىة  ،A/RES/70/186الفقىىرة  70مىىن الفىىر اخلىىام -كىىاف ،املتعلى ابألغذيىىة،
"ينبسىى ،أن أتخىىذ الىىدول األعضىىا يف اعتبااهىىا ،لىىدى صىىوغ السياسىىات واخلط ى الوطنيىىة املتعلقىىة
ابألغذي ىىة ،احتي ىىاج مجيى ى املس ىىتهلالني إىل األم ىىن الس ىىذا  ،،وينبس ىى ،أن ت ىىدعم ،وأن تعتم ىىد ق ىىدا
( )9
اإلمالىىان ،معىىايري ‘ سىىتوا األغذيىىة‘( )8الىىذي وضىىعته منظمىىة األغذيىىة والزااعىىة لألمىىم املتحىىدة
ومنظمىىة الصىىحة العامليىىة( ،)10أو إذا تعىىذا ذلىىك ،أن تعتمىىد معىىايري غذا يىىة أخىىرى متفقىىا عليهىىا
إمجاال .وينبس ،أن حترص الدول األعضا عل إ امة أو وض أو حتسىني تىدابري السىالمة السذا يىة
يف جم ىىاالت م ىىن قبي ى مع ىىايري الس ىىالمة واحتياج ىىات اإلرس ىىان السذا ي ىىة وآلي ىىات الرص ىىد والتفت ىىي
والتقييم الفعالة".
 -11وابلنظ ى ىىر إىل الطبيع ى ىىة اخلاص ى ىىة ملس ى ى لة س ى ىىالمة املنتج ى ىىات السذا ي ى ىىة ولتن ى ىىاول موض ى ىىوعها
عل ى ى رطى ىىا واس ى ى  ،تركى ىىز هى ىىذه املى ىىذكرة عل ى ى املنتجى ىىات غى ىىري السذا يى ىىة وتق ى ى التعريى ىىف التى ىىايل
للمنتجات االستهالكية:
املنتجات االستهالكية ه ،السل الي يستصدمها املستهلك عل أسا يوم،
أو متالىىرا ،ابسىىتثنا املىوا السذا يىىة ،واملشىىروابت ،واملستحضىرات الصىىيدالرية ومنتجىىات
الرعاية الصحية ،واألسلحة النااية ،واملعدات املثبتة بصفة ا مة يف أمىاكن غىري املسىاكن
اخلاصة .ويشم هذا النطا  ،عل سىبي املثىال ال احلصىر ،سىلعا مثى املالبى  ،ولعىب
األطفال ،وامل ىركبات ،واألجهزة االلال ورية الشصصية واملنزلية ،واألجهزة املنزلية (.)11
__________

()8
()9

الساي ىىة م ىىن س ىىتوا األغذي ىىة اس ىىتحدا ُ مواص ىىفات ولي ىىة منس ىىقة لألغذي ىىة حلماي ىىة ص ىىحة املس ىىتهلالني وض ىىمان
ممااسىىات جتاايىىة صىىحيحة .ارظىىر ( http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/اطل ى عليىىه يف 23
ريسان/أبري .)2018
تشىىال سىىالمة األغذيىىة مسىىع معقىىدا ال يىرتب فقى ابألخطىىاا الالامنىىة الىىي ينطىىوي عليهىىا إرتىىاج األغذيىىة ،بى
أيض ىىا ابلط ىىاب املتن ىىو للسالسى ى الدولي ىىة إلم ىىدا ات األغذي ىىة .ارظ ىىر http://www.fao.org/food/food-safety-
( quality/about-us/pt/اطل ى عليىىه يف  23ريسىىان/أبري  )2018و Institute of Medicine, 2009, The
complexities of food safety and some strategic approaches being taken, in Institute of Medicine,
2009, Managing Food Safety Practices from Farm to Table: Workshop Summary (The National

).Academies Press, Washington, D.C.
( )10ارظر ( http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/en/اطل عليه يف  23ريسان/أبري .)2018
( ،Consumer Product Safety Commission, 2017 )11مسا ة مقدمة من الوالايت املتحدة ألغراض هذه املذكرة.
GE.18-06823

5

TD/B/C.I/CPLP/12

 -12وتسىىتثى مىىن ذلىىك املستحض ىرات الصىىيدالرية ومنتجىىات الرعايىىة الصىىحية ،ألهنىىا ختض ى
لقواعىىد وأرظمىىة حمىىد ة وغالبىىا مىىا تشىىرف عليهىىا سىىلطات حالوميىىة خاصىىة ابلقطىىا املعىىي غىىري
وكىىاالت محايىىة املسىىتهلك .وم ى ذلىىك ،مىىن الواضىىح أن سىىالمة املنتجىىات تشىىال جمىىاال معقىىدا
وواسعا للساية يتطلب ال كيز على ف ىات ا يسىية مىن املنتجىات وإجىرا مزيىد مىن البحىو  ،فضىال
عىىن التعام ى م ى جمموعىىة واسىىعة مىىن أصىىحا املصىىلحة ،هبىىدف تطىىوير تنىىاول هىىذا املوضىىو يف
املستقب عل املستوى الدويل(.)12
 -13ومن مث ،لع فري اخل ا احلالىوم ،الىدويل يىو ال كيىز على املنتجىات االسىتهالكية غىري
السذا ية وغري الدوا ية وعل وسالمتها.

اثلث ا -اإلشكككاالت العككابرة للحككدود وشككوا
البلدان النامية

سككالمة املنتجككات االسككتهالكية يف

 -14ميالىىن ملس ى لة اخىىتالف املعىىايري الوطنيىىة أن تىىؤ ي إىل إشىىالال يتعل ى بسىىالمة املنتجىىات
االسىىتهالكية يف احلالىىة الىىي تُصىىدا فيهىىا منتجىىات مصىىنعة يف بلىىد مىىا إىل أس ىوا ال تسىىتويف فيهىىا
معىىايري السىىالمة اإللزاميىىة أو الطوعيىىة .وكث ىريا مىىا يالىىون جتىىاا التجز ىىة املوجىىو ون يف اخلىىااج غىىري
ملم ىىني أبرظم ىىة الس ىىالمة ذات الص ىىلة املطبق ىىة يف األسى ىوا ال ىىي يص ىىداون إليه ىىا وق ىىد ال يول ىىون
ابلضىرواة االعتبىاا الواجىب للبلىد الىذي يوجىد فيىىه املسىتهلك .وهىم أيضىا يسفلىون الصىعوابت الىىي
تواجهها السلطات احمللية يف التعام م قضااي سالمة املستهلك يف سيا عىابر للحىدو  .وينىزل
موضىىو سىىالمة املنتجىىات االسىىتهالكية يف عىىامل اليىىوم املىُىعومل والرقمىى ،بثقلىىه على اآلليىىات الوطنيىىة
القا مة ويدفعها ابجتاه استحدا أساليب مش كة ملعاجلة الصعوابت الر يسية املطروحة.
 -15وتعت سىالمة امل ى ىركبات ذات احملركىات ،وهى ،منتجىات ذات قيمىة مضىافة عاليىة ،أولويىة
يف مجي أحنا العامل ،مما يوضح أن سالمة املنتجات تشال يف الواق قضية عاملية .ويرج الطاب
اإللزام ،للشرو التقنية والقارورية لسالمة املركبىات إىل مسىتوى خطرهىا املرتفى الىذي قىد يتعىرض
له املشاة والسا قون والركا  -وخاصة األطفال.
 -16وتشىىال سالسى التوايىىد العىىابرة للحىىدو  ،كمىىا هىىو احلىىال يف شىىركات تصىىني السىىيااات
ال ىىي يعتم ىىد إرتاجه ىىا على ى طي ىىف ويل م ىىن قط ى غي ىىاا الس ىىيااات ،مث ىىاال م لوف ىىا ملسى ى لة س ىىالمة
املنتجات عل الصعيد العامل .،وميالن لسالس التوايد العاملية أن تالون سببا يف ظهىوا أو تفىاقم
أخطاا ومواطن ضعف متعلقىة ابلسىالمة ،ال سىيما يف ظى عىدم اتسىا معىايري سىالمة املنتجىات
من إقليم إىل آخر(.)13
__________

(.TD/B/C.I/CPLP/9 )12
( )13ارظىىر https://www.consumerreports.org/cro/news/2016/05/everything-you-need-to-know-about-the-
( takata-air-bag-recall/index.htmاطل ى علي ىىه يف  12آذاا/م ىىاا )2018؛ ولالط ىىال على ى حتليى ى مفصى ى
بشى ن صىناعة السىيااات ،ارظىر A Marucheck, N Greis, C Mena and L Cai, 2011, Product safety and
security in the global supply chain: Issues, challenges and research opportunities, Journal of

.Operations Management, 29(7):707–720
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 -17وأصىىبح شىىا عا يف عىىامل اليىىوم ظهىىوا عنىىاوين إخباايىىة ابازة بشى ن قضىىااي سىىالمة منتجىىات
صىىناعة السىىيااات عل ى الصىىعيد العىىامل .،فعل ى سىىبي املثىىال ،يف شىىبا /ف اير  ،2010اضىىطرت
ش ىىركة توي ىىوات إىل ب ى طل ىىب اس ى جا ع ىىامل ،لس ىىيااات م ىىن ص ىىنعها بس ىىبب عي ىىب يف واس ىىات
السرعة يبقيها يف وض عال  .وقد أثر ذلك عل سلسلة التوايد العاملية للمصنِّ وأ ى إىل وقىف
املبيعات يف مناط خمتلفة من العامل وإغال خطو تصني ( .)14ومشلت حتقيقات متعلقة بسالمة
املنتجات معظم مصنع ،السيااات ،وتنىاول بعضىها حىاالت وفىاة بىني املسىتهلالني ،مثلمىا حصى
يف القضية املتعلقة بسيااة ريسان تسواو يف املالسيك(.)15
 -18وق ىىد س ىىاهم النم ىىو احلاصى ى م ىىؤخرا يف جم ىىال االقتص ىىا الرقم ىى ،،ال س ىىيما على ى ص ىىعيد
مع ىىامالت التج ىىااة اإللال وري ىىة ال ىىي جت ىىري وف ى ى من ى ى "م ىىن املنش ى ى ة إىل املس ىىتهلك" ،يف ظه ىىوا
صعوابت متعلقة ابلسالمة قىد تتسىبب يف ضىرا للمسىتهلك .وقسىم الفريى العامى املعىي بسىالمة
املنتجىىات االسىىتهالكية التىىاب ملنظمىىة التعىىاون والتنميىىة يف امليىىدان االقتصىىا ي هىىذه التحىىدايت إىل
ث ىىال ف ىىات تش ىىم م ىىا يل ىى :،املنتج ىىات احملظ ىىواة أو املس ى جعة ،وع ىىدم مال م ىىة بط ىىا تعري ىىف
املنتجات وحتذيرات السالمة ،واملنتجات الي ال تليب معايري السالمة الطوعية أو اإللزامية(.)16
 -19ويش ِّ
ىال شىرا املنتجىىات احملظىواة عى اإلر رىىت إشىالاال عىابرا للحىىدو تبىذل احلالومىىات
قصىىااى جهىىدها ملعاجلتىىه .وميالىىن أن تسىىاهم املنصىىات االف اضىىية ،املسىىصرة بشىىال متزايىىد لبي ى
املنتجىىات قب ى عرضىىها يف املتىىاجر العا يىىة ،يف اإلض ىراا ابملسىىتهلالني املوجىىو ين يف أقىىاليم وطنيىىة
خمتلفىىة .وقىىد يعىىي ذلىىك يف بعىىض احلىىاالت بيى منتجىىات غىىري م مورىىة .فعلى سىىبي املثىىال ،تقىىول
بعض منظمات املستهلالني أن منصات التموي اجلماع ،القا م عل املالاف ة قد تسمح بىدخول
سل غري م مورة إىل السو يف غيا اإلشراف املناسب من جارب السلطات املصتصة(.)17
 -20ومتث عمليات اس جا املنتجات عل الصعيد العامل ،إشالاال عابرا للحدو يف العديىد
م ىىن األق ىىاليم .ويف الس ىىو االف اض ىىية ،يواج ىىه مص ىىنعو املنتج ىىات ص ىىعوابت إض ىىافية يف تتب ى بي ى
املنتجات املشمولة بطلبات اس جا  ،الي كثريا ما تتا من خالل قنوات متعد ة عىابرة للبلىدان.

__________

()14

Institute for Public Relations, 2011, The Toyota recall crisis: Media impact on Toyota’s corporate brand
يفhttps://instituteforpr.org/wp-content/uploads/JFGRA- :

 ،reputation, Case background note,مت ىىا
( InfoTrend-case-study-ver-2.pdfاطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
( )15تسىببت سىىيااة ريسىان تسىىواو يف مقتى أكثىىر مىىن  4 000شىص يف املالسىىيك بىني عىىام 2007 ،و ،2012وحصىىلت
على ى اج ىىة ص ىىفر يف اختب ىىااات تقي ىىيم الس ىىالمة ال ىىي أجراه ىىا الى ى انم الع ىىامل ،لتقي ىىيم الس ىىيااات اجلدي ىىدة وبى ىرانم تقي ىىيم
السى ىىيااات اجلديى ىىدة يف أمريالى ىىا الالتينيى ىىة ومنطقى ىىة البحى ىىر الالى ىىااييب .وبعى ىىد محلى ىىة قويى ىىة شى ىىنها ال ى ى انم األخى ىىري ومنظمى ىىات
املسىىتهلالني ،وافقىىت ريسىىان عل ى وقىىف إرتىىاج تسىىواو حبلىىول مىىايو  .2017ارظىىر Consumers International, 2018,
?Protecting consumers in a globalized world: Time for a global approach to product safety
https://www.consumersinternational.org/news-resources/blog/posts/a-global-approach-to-product-safety/

(اطل عليه يف  23ريسان/أبري .)2018

(.OECD, 2016, Online product safety: Trends and challenges, OECD Digital Economy Papers No. 261 )16
( )17املرج رفسه.
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وحص ى يف عىىدة حىىاالت( )18أن اسىىتمر عىىرض منتجىىات كارىىت موض ى طلىىب اس ى جا وبيعهىىا
كسل مستعملة عن طري شبالة اإلر رت(.)19
 -21وخلصت منظمة التعاون والتنمية يف امليىدان االقتصىا ي إىل أن املعىامالت الىي جتىري وفى
منى "مىىن املنشى ة إىل املسىىتهلك" ال تتىىيح ا مىا للمسىىتهلك احلصىىول على بطاقىىة املنىىت ومعلومىىات
التحذير املتعلقة ابلسالمة قب الشرا ع اإلر رت ،مما يؤثر على سىالمة وثقىة املسىتهلك( .)20ومى
أن القوارني احمللية أو اللوا ح التنظيميىة الذاتيىة املعمىول هبىا يف القطىا تعىاج هىذه القضىااي مىن خىالل
اإلفصىىاحات اإللزاميىىة أو بطاقىىات التحىىذير ،فقىىد ال يالىىون ذلىىك قىىابال للتطبي ى يف سىىيا التجىىااة
اإللال ورية ،أو قد يالون غري كاف (يف حالة البطا احملراة بلسات أجنبية)(.)21
 -22وخلصىىت ااسىىة استقصىىا ية أجرهتىىا منظمىىة التعىىاون والتنميىىة يف امليىىدان االقتصىىا ي إىل أن
عىىدم امتثىىال املنشى ت التجاايىىة ملعىىايري السىىالمة يف املعىىامالت العىىابرة للحىىدو ( 88يف املا ىىة) أعلى
بالثري من عدم امتثا ا ا يف املعامالت احمللية ( 44يف املا ة)( .)22ويتعل مثىال آخىر بسىالمة لعىب
األطفال املوا ة ع احلدو  .فهذه اللعب تبا إمىا عىن طريى اإلر رىت أو يف املتىاجر العا يىة ،وكثىريا
مىىا تثىىري إشىىالاالت ذات صىىلة بسىىالمة املنىىت  ،ألن ضىىعف القيىىو املفروضىىة على خىىول السىىل إىل
القطا يعي أن املنتجات غري املصت ة أو املنتجات اخلطرة تتا يف السو بالثرة.
 -23وتشال مس لة سالمة لعب األطفال جماال آخر يالتس ،فيه التعىاون أ يىة حاسىة سىوا
تعل األمر ابلتعاون م الشركات املصنعة أو فيما بني سلطات الدول األعضىا  ،كمىا يتضىح مىن
املبىىا ئ التوجيهيىىة لتعزيىىز التعىىاون بىىني االحتىىا األواويب والصىىني يف جمىىال سىىالمة لعىىب األطفىىال
( )2006ومن التعاون بني االحتا األواويب والوالايت املتحدة(.)23
 -24ويف كثىىري مىىن احلىىاالت ،ميي ى املسىىتهلالون إىل ش ىرا املنتجىىات مىىن أس ىوا غىىري موثوقىىة،
وه ،حالة شا عة يف البلدان النامية بسبب عوام مث رق املعلومات وحمدو ية القىوة الشىرا ية.
ومتثى لعىىب األطفىىال منتجىىات ذات قيمىىة مضىىافة منصفضىىة كث ىريا مىىا يىىتصل املسىىتهلالون منهىىا

__________

( )18يف عام  ،2013علمت اللجنة األس الية للمنافسة ومحايىة املسىتهلك بوجىو منشى ة جتاايىة خىااج اإلقلىيم الىوطي
تبي فواري طا رة حمظىواة عىن طريى موقى جتىااي إلالى وين .وعملىت اللجنىة مى املوقى التجىااي اإللالى وين مىن
أج ى ى سى ىىحب املنتجى ىىات احملظى ىىواة مى ىىن قا مى ىىة امل ى ىوا الى ىىي تبى ىىا للمسى ىىتهلالني األس ى ى اليني ،2014 ،متى ىىا يف
( https://www.accc.gov.au/system/files/Consumer%20product%20safety%20online.pdfاطلى ى ى ى علي ى ى ىىه
يف  24ريسان/أبري .)2018
( )19يف عىىام  ،2014اكتشىىفت جلنىىة املنتجىىات االسىىتهالكية والسىىالمة يف الىىوالايت املتحىىدة وشىىركة مىىوا ة ملنتجىىات
إلال وري ىىة اس ىىتهالكية أن  10منتج ىىات اس ىىتهالكية خمتلف ىىة ال ت ى ىزال معروض ىىة للبيى ى عى ى اإلر ر ىىت اغ ىىم طل ىىب
اس جاعها يف عام 2012 ،و .2013ومشلت تلك املنتجىات كىامريات ،وأجهىزة تلفىاز ،وآالت غسى أطبىا ،
ومواق ىىد كهراب يى ىىة ،وكراس ىى ،مالتبيى ىىة ميال ىىن أن تتسى ىىبب يف خطى ىىواة م ىىن قبي ى ى االح ى ى ا أو التسى ىىبب يف حى ىىرو
أو ارفصال قط أو التسبب يف هتي جلدي .ارظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصا ي.2016 ،
Australian Competition and Consumer Commission, 2014, Future activities: Online sales,
()20
.presentation made at International Product Safety Week 2014, Brussels, 19 June
( )21املرج رفسه.
( )22املرج رفسه.
( )23وقعىىت اتفاق ىىات طوعيىىة بىىني اابط ىىات املنش ى ت التجاايىىة األواوبيىىة واللجنىىة األواوبيىىة م ىىن أج ى حتسىىني س ىىالمة
لُع ى ىىب األطف ى ىىال ،كم ى ىىا يوج ى ىىد تع ى ىىاون ب ى ىىني االحت ى ىىا األواويب وال ى ىىوالايت املتح ى ىىدة بشى ى ى ن ه ى ىىذا املوض ى ىىو (ارظ ى ىىر
 ،https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety_enاطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
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ون أي احتيىىا يراعىى ،طلبىىات اسى جاعها أو عواقىىب خملفاهتىىا يف البي ىىة .ويالحى أن الىىتصل
من هذه املنتجات الي قد ال تالون م مورة ابلضرواة ممااسة شا عة يف كثري من البلدان(.)24
 -25وقىىد ال يُىداك املسىىتهلالون أن هىىذه املنتجىىات تشىىال خطىىرا عل ى سىىالمتهم ،ألن سىىات
اخلطىواة ال تظهىر ا مىىا عليهىا بصىواة جليىىة( .)25ومىن مث تنشى احلاجىىة إىل تنسىي السياسىات بشى ن
كيفية التعام م املنتجات اخلطرة من منظوا ويل ،م مراعاة واق البلدان النامية بصفة خاصة.
 -26وخلصت أعمال سىابقة اضىطل هبىا األورالتىا يف هىذا الصىد يف عىام  2016ابلتعىاون
م اابطة أمم جنو شر آسيا إىل ما يل:)26(،
ابسىىتثنا سىىنسافواة ،ال توجىىد يف املنطقىىة معىىايري ريىىا للسىىالمة حمىىد ة مبوجىىب
(أ)
ق ىوارني عام ىىة حلمايىىة املس ىىتهلك وش ىىاملة جملموعىىة واس ىىعة م ىىن املنتجىىات واخل ىىدمات االس ىىتهالكية
املنزلية  -خبالف املوا السذا ية  -وخاضعة لن قاروين بعينه؛
( ) ابستثنا ماليزاي ،ال تن القوارني العامة املتعلقة ابملستهلك يف البلدان األخرى
عل اش اطات عامة يف جمال سالمة املنتجات تُلىزم أبن تالىون مجيى السىل االسىتهالكية م مورىة
بصواة معقولة؛
(ج) ال يوج ىىد س ىىوى القلي ى ى م ىىن ق ى ىوارني املس ىىؤولية املرتبط ىىة ابملنتج ىىات ال ىىي تت ىىيح
االرتصىىاف للمسىىتهلالني الىىذين يتعرضىىون ألضىراا انمجىىة عىىن السىىل غىىري امل مورىىة ،على الىىرغم مىىن
آليىىات االرتصىىاف اجلمىىاع ،الىىي اعتمىىدت يف مخسىىة مىىن بلىىدان اابطىىة أمىىم جنىىو شىىر آسىىيا،
مبا يف ذلك رظام الدعاوى اجلماعية املعتمد يف ك من إردوريسيا واتيلند واملماث للنظام املعمىول
به يف الوالايت املتحدة؛
( ) حمدو ية عمليات مج البياانت وتقاسهىا فيمىا يتصى بطلبىات اسى جا السىل
االستهالكية (ابستثنا فييت انم ،منذ عام )2014؛
(ه) ال يوجىىد مىىا يالفىى ،مىىن التعىىاون والتنسىىي فيمىىا بىىني الوكىىاالت بش ى ن التىىدابري
املتعلقة ابلسالمة ،سوا عل الصعيد الوطي أو يف املعامالت العابرة للحدو (.)27
 -27وقىىد تواجىىه بلىىدان انميىىة أخىىرى صىىعوابت مماثلىىة ،مبىىا يف ذلىىك يف إرفىىاذ مىىا هىىو قىىا م مىىن
لوا ح تنظيمية بش ن سالمة املنتجات.
__________

( )24ارظر مثال ( http://allafrica.com/stories/201306031116.htmlاطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
( )25ارظىر Osibanjo and IC Nnorom, 2007, The challenge of electronic waste (e-waste) management in
developing countries, Waste Management and Research؛ و IC Nnorom and O Osibanjo, 2008,
Overview of electronic waste (e-waste) management practices and legislations, and their poor

.applications in the developing countries, Resources, Conservation and Recycling, 52(6):843–858
( )26ابستثنا سنسافواة ،تعت ك الدول األعضا يف اابطة أمم جنو شر آسيا وال انمية.
(UNCTAD and ASEAN, 2015, Product safety and labelling: Project on strengthening technical )27
http://aadcp2.org/wp-

at

available

ASEAN,

in

protection

consumer

for

competency

( content/uploads/Product-Safety-Labelling-Module-Final-21Dec15.pdfاطل ى ى ى عليى ى ىىه يف  24ريسى ى ىىان/
أبري .)2018
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رابع ا -األطر املتعلقة بسالمة املنتجات االستهالكية
ألف -االشرتاطات العامة للسالمة
 -28من الوسىا األكثىر فعاليىة لضىمان تعزيىز سىالمة املنتجىات االسىتهالكية إرفىاذُ اشى اطات عامىة
إلزامي ىىة للس ىىالمة فيم ىىا يتعلى ى ابلس ىىل الوطني ىىة والس ىىل املس ىىتوا ة .ومتاش ىىيا م ى الف ىىر اخل ىىام م ىىن القى ىراا
 ،A/RES/70/186الفقرة  ،17ينبس ،أن ين االش ا العىام لسىالمة املنىت على أن املنتجىني مسىؤولون
عن عرض منتجات م مورة ،وهو ما يعي يف الوض الطبيع ،أن يالون املنت م موان بصواة "معقولة".
 -29وهذا ال يعي أره يتوق مىن املنىتِّ أن يعىرض منتجىا خاليىا مىن كى خطىر  -فىاملتوق هىو
إمىىا أن يالىىون املنىىت بىىدون خطىىر أو أن يالىىون اخلطىىر إن ُوجىىد منحص ىرا يف أ ىن حىىد( .)28فعل ى
سبي املثال ،ين قارون محاية املستهلك يف ماليزاي ( )1999عل اش ا عىام للسىالمة تشىم
ىات املنشى ت التجاايىىة مىىا يلى :،الطريقىىة الىىي يسىو هبىىا املنىىت والسىرض مىىن تسىىويقه؛
مبوجبىه التزامى ُ
وتسليىىف املن ىىت وشىىالله؛ واس ىىتصدام أي عالمىىة فيم ىىا يتعل ى ابملن ىىت ؛ والتعليمىىات أو التح ىىذيرات
املتعلقة حبف أو استصدام أو تركيبة املنت (.)29

ابء -املعايري
 -30عنىىدما ال يىىن القىىارون عل ى حتديىىد االش ى اطات العامىىة لسىىالمة املنتجىىات( ،)30جي ىىب أن
تتوىل وكىاالت محايىة املسىتهلك و/أو السىلطات املعنيىة بسىالمة املنتجىات حتديىد املعىايري الىدريا لسىالمة
املستهلك حيال سل معينة ،وفقا لالختصاص .وقد ترتب معايري السىالمة هىذه ب كيبىة املنىت وشىالله
ووسه وتعليمات استصدامه .وميالن أن تتعل أيضا ابختباا السل أثنا التصني أو بعده.
 -31وتت ىىيح مع ىىايري الس ىىالمة اإللزامي ىىة وح ىىى املعى ىىايري الطوعي ىىة للمص ىىنعني وجت ىىاا التجز ىىة معرفى ىىة
املعلومات األساسىية الىي حتىد اشى اطات سىالمة املنتجىات .وتعمى املنظمىة الدوليىة للتوحيىد القياسى،
(األيىىزو) عل ى وض ى املعىىايري اخلاصىىة بسىىالمة املنتجىىات االسىىتهالكية .وتسىىتمد رسىىبة كبىىرية مىىن مجي ى
املعىايري الوطنيىىة املطبقىة يف مجيى أحنىىا العىامل مىىن واث ى املنظمىة .ولوضى معيىىاا قطىاع ،،تعتمىىد املنظمىىة
على خى ة ممثلى ،خمتلىىف القطاعىات .وتتمثى اخلطىوة األوىل يف أن يبلى القطىا املعىي املؤسسىة الوطنيىىة
املعتمىىدة  -الىىي هىى ،عضىىو يف األيىىزو  -عىىن وجىىو حاجىىة إىل وض ى معيىىاا .وميالىىن أن يالىىون بعىىض
أعضا األيزو السالف ذكرهم هي ات حالومية أو مؤسسات خاصة ،وفقا لالختصاص(.)31

__________

()28

()29
()30
()31
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اسىىتنا ا إىل التوجيىىه  2001/95/ECالصىىا ا عىىن ال ملىىان األواويب واجملل ى  ،املىىؤا  3كىىارون األول /يسىىم ،2001
بش ى ن س ىىالمة املنتج ىىات ،يقص ىىد بعب ىىااة "‘من ىىت م ى مون‘ أي من ىىت ال يش ىىال  ،يف ظ ىىروف االس ىىتصدام العا ي ىىة
أو املتوقعىىة بصىىواة معقولىىة ،ومنهىىا مىىدة االسىىتصدام ،وكىىذلك  -عنىىد االرطبىىا  -متطلبىىات التشىىسي وال كيىىب
والص ىىيارة ،أي أخط ىىاا أو تظى ى أخط ىىااه يف ح ىىدو ري ىىا ت ىىتال م مى ى اس ىىتصدام املن ىىت  ،ويعتى ى مس ىىتواها مقب ىىوال
ومتماشيا م اجة عالية من احلماية لسالمة وصحة األشصاص ."...
ارظر https://mystandard.kpdnkk.gov.my/mystandard_portal2014/document/
( akta_perlindunganpengguna1999.pdfاطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
ارظ ىىر التوجي ىىه  2001/95/ECالص ىىا ا ع ىىن ال مل ىىان األواويب واجمللى ى  ،امل ىىؤا  3ك ىىارون األول /يس ىىم ،2001
بش ن سالمة املنتجات ،املا ة .2
 ،ISO, 2017, How we develop standardsمتىىا يف https://www.iso.org/developing-standards.html
(اطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
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 -32وتشال املعايري القطاعيىة حجىر الزاويىة يف معىايري سىالمة املنتجىات االسىتهالكية .وكلمىا
عمقىىت الشىىركات خ هتىىا يف تصىىني املنتجىىات االسىىتهالكية إال وزا ت معرفتهىا ابألخطىىاا وأوجىىه
اخلطواة احملتملة .وابلتايل ،تشىج وكىاالت محايىة املسىتهلك والسىلطات املعنيىة بسىالمة املنتجىات
املنشى ت التجاايىىة على وضى معىىايري طوعيىىة وااللتىزام طواعيىىة مبعىىايري سىىالمة املنىىت للمسىىاعدة يف
محاي ىىة املس ىىتهلك م ىىن أخط ىىاا وأضى ىراا غ ىىري معقولى ىة .فعلى ى س ىىبي املث ىىال ،تش ىىااك جلن ىىة س ىىالمة
املنتجى ىىات االسى ىىتهالكية يف الى ىىوالايت املتحى ىىدة يف العديى ىىد مى ىىن جلى ىىان املعى ىىايري الطوعيى ىىة وتسى ىىاعد
الشركات يف حتديد ما إذا كان املنت متقيىدا مبعىايري السىالمة الطوعيىة املعمىول هبىا .وتبينىت فا ىدة
هىىذه املمااسىىة الىىي تسىىه عل ى مىىوظف ،اللجنىىة اخللىىوص إىل اسىىتنتاج مبىىد  ،بش ى ن مىىا إذا كىىان
من ىىت مع ىىني ميث ى خطى ىرا كب ىريا على ى املس ىىتهلك اس ىىتنا ا إىل امل ىىا ة  15م ىىن ق ىىارون محاي ىىة س ىىالمة
املستهلك يف الوالايت املتحدة (.)32()1972
 -33ويف البل ىىدان ال ىىي بلس ىىت فيه ىىا املس ىىؤولية االجتماعي ىىة للش ىىركات مس ىىتوى ملحوظ ىىا ،م ىىن
الش ىىا وج ىىو مع ىىايري طوعي ىىة تس ىىري على ى ك ى ر ىىو م ىىن املنتج ىىات يف الس ىىو ( )33وينظ ىىر إليه ىىا
ابعتبااها أفض ممااسات قطاعية أو معايري توافقية للقطا (.)34
 -34وأخىىذت القطاعىىات تىىداك قيمىىة ثقىىة املسىىتهلك( .)35ومىىن مث ،تشىىال مبىىا اات التنظىىيم
الذايت الي تتصذها عىامال حاسىا لصىون املصىاح املشىروعة املتوخىاة مىن محايىة املسىتهلك ولتالملىة
الق ىوارني والل ىوا ح التنظيميىىة املتصىىلة هبىىذه احلمايىىة؛ وينبسىى ،أن تالىىون هىىذه املبىىا اات متسىىقة م ى
السياسىىات احلالومي ىىة لال ىى ،تع ىىزز محاي ىىة املس ىىتهلك .وحبث ىىت منظم ىىة التع ىىاون والتنمي ىىة يف املي ىىدان
االقتصا ي إسهام التنظيم الذايت للقطاعات يف محاية املستهلك وقدمت اؤى حىول العوامى الىي
تتيح جنىا هىذه املبىا اات ،وهى :،قىوة التزامىات املشىااكني ،ومىدى تسطيىة التنظىيم الىذايت للقطىا ،
ومدى تقيد املشااكني اباللتزامات ،وعواقب عدم االلتزام(.)36
__________

()32

Cornell Law School Legal Information Institute, 2006, 16 CFR 1115.8: Compliance with product

 ،safety standardsمتىىا يف ( https://www.law.cornell.edu/cfr/text/16/1115.8اطلى عليىه يف  24ريسىىان/
أبري .)2018
ِّ
( )33مثة معايري طوعية تتعل مب ات املنتجات االستهالكية ،ابتدا من الىم ى ىىركبات الصسرية إىل أسىرة األطفىال .وتعتمىد
الصىىناعة عل ى هىىذه املعىىايري عنىىد تصىىميم منتجاهتىىا ويف سىىيا املنازعىىات ،وهىى ،كث ىريا مىىا تشىىري إىل امتثا ىىا لتلىىك
املعايري عند الدفا عن تصاميم منتجاهتا .وم أن املعىايري ميالىن ان حتىد مىن أوجىه خطىواة املنتجىات ،فهى ،تبقى
اش اطات ريا .ومن مث ،قد ال تعاج بعىض أوجىه خطىواة املنتجىات .ارظىر C Pollack-Nelson and S Waters
Deppa, 2009, The role and limitations of voluntary standards in consumer product safety,

.Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 53(9):563–567

()34
 ،standardsمت ى ى ى ىىا يف ( http://www.ppai.org/media/1784/pr_bp_mandatoryvsvoluntarystandards.pdfاطل ى ى ى ى ى
عليه يف  24آذاا/ماا .)2018
( ،SAI Global, n.d., The consumer trust index: What your organization needs to know about trust )35متىا
يف https://m.comms.saiglobal.com/res/saiglob_mkt_prod1/35e4a9a13298fa9d606d7627afbff6ab.pdf
(اطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
( )36ارظىر OECD, 2015, Industry self-regulation: Role and use in supporting consumer interests, 2015,
.DSTI/CP(2014)4/FINAL
Promotional Products Association International, 2017, Product responsibility best practices: Voluntary
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جيم -القوانني املتعلقة ابملسؤولية
 -35يرتب التشري املتعل بسالمة املنتجات االستهالكية مباشرة مبسؤولية املنشى ت التجاايىة
عن املنتجات الي تطر يف السو ( .)37وابلنظر إىل طبيعة سلسلة التوايد ،تق املسىؤولية املرتبطىة
ابملنتجىىات الىىي تُطىىر وتبىىا يف السىىو عل ى املصىىنعني واملىىوزعني وجتىىاا التجز ىىة .وختى ِّىول الق ىوارني
للمسىىتهلك ،ضىىمن رطىىا احلىىدو الوطنيىىة ،احل ى يف املطالبىىة بتعىىويض و/أو غىىري ذلىىك مىىن سىىب
االرتصىىاف األخىىرى إذا تعىىرض ألذى جسىىدي أو ألضىراا أخىىرى بسىىبب سىىل غىىري م مورىىة .ومىىن
منظوا مثايل ،تشال إمالارية إقامة املستهلالني عاوى أمام احملاكم أو استصدامهم آليات أخرى
لتسوية املنازعات أيضا حافزا حيم املوا ين عل عرض منتجىات أكثىر أمىاان .غىري أن هىذا األمىر
متوقف عل وع ،املستهلالني حبقوقهم فيمىا يتعلى بسىالمة املنتجىات ،واملعلومىات املتاحىة بشى ن
محايىىة مصىىاحلهم االقتصىىا ية ،وقىىداهتم على السىىع ،إىل إحقىىا هىىذه املطالبىىات .ويالتسىى ،قىىارون
العق ىىو وق ىىارون املس ىىؤولية التقصى ىريية وجاه ىىة يف ه ىىذه احل ىىاالت .وينطبى ى ق ىىارون العق ىىو ( )38على ى
اتفاقات التعاقد الي تنطوي عل عالقة مباشرة بني املستهلك واملوا  -أي اب التجز ة عا ة -
ألن املستهلالني عا ة ما يرجعون إىل اب املنت  ،الذي هو أقر مزو يف سلسلة التوايد.

دال -التدابري التصحيحية :اسرتجاع السلع
()39

 -36تطب بعىض الىدول مثى أسى اليا وال ازيى سياسىات حمىد ة يف جمىال اسى جا السىل
تقتضىى ،اختىىاذ املنش ى ت التجاايىىة تىىدابري تصىىحيحية لسىىحب املنتجىىات غىىري امل مورىىة مىىن السىىو ،
وكذلك إبىالغ املسىتهلالني .ومىن مث تُلىزم املنشى ت التجاايىة ابسى جا منىت مىن املنتجىات مبجىر
استشعاا إمالارية تسببه يف حد أ ىن من اخلطر املنطوي عل ضرا(.)40
 -37ول ىىدى أسى ى اليا رظ ىىام خ ىىاص هب ىىا لس ىىالمة املنتجى ىات يق ىىوم على ى مش ىىااكة املس ىىتهلالني
واملوا ين والوكاالت احلالومية يف العملية .وتتوز السلطات بني الوكاالت وفقا خل هتا الي تسطى،
خمتلف ف ات املنتجات (مبا يف ذلك األغذيىة واأل ويىة واملىوا الاليميا يىة)( .)41وتصىنف املنتجىات
الي ال تدخ يف أي من الف ات املذكواة أعاله ضىمن ف ىة املنتجىات االسىتهالكية العامىة وختضى
ملراقبىة جلنىىة املنافسىىة واملسىىتهلك األسى الية .وتتىىاب اللجنىىة التىىدابري املتعلقىىة بسىىالمة املنتجىىات مثى
اإلجى ىرا ات الطوعي ىىة املعتم ىىدة م ىىن جار ىىب امل ىىوا ين ،والقى ىوارني احلالومي ىىة ال ىىي حتف ىىز على ى إرت ىىاج
منتجىىات م مورىىة ،والقيىىو املفروضىىة على بيى املنتجىىات غىىري امل مورىىة ،وجارىىب اإلعىىالم والتثقيىىف
__________

()37
()38
()39
()40
()41
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تس ىىتند القى ىوارني احلديث ىىة ال ىىي حت ىىد املس ىىؤولية املتص ىىلة ابملنتج ىىات إىل س ىىتة اف اض ىىات أساس ىىية ،يتعلى ى بعض ىىها
بتفضىيالت املسىتهلك والىبعض اآلخىر أبسىبا كامنىة متعلقىة خبلى يف السىو  .ارظىر A Schwartz, 1992, The
.case against strict liability, Fordham Law Review, 60(5):819–842
يبق ى االعتمىىا عل ى عقىىو اإلذعىىان ومبىىدأ العالقىىة التعاقديىىة مىىن الوسىىا األكثىىر شىىيوعا ملعاجلىىة هىىذه املشىىاللة
استنا ا إىل قوارني العقو  ،ارظر األورالتا .2017 ،
يف حالىىة مىىا إذا كىىان املنىىت أو اخلدمىىة ينطىىواين عل ى خطىىر عل ى السىىالمة أو ال ميتىىثالن ملعيىىاا إلزامىى ،أو حلظىىر،
فقىىد تىىدعو احلاجىىة إىل طلىىب اس ى ا ه .وجيىىب أن تتىىوىل املؤسسىىة التجاايىىة املعنيىىة سىىحب هىىذه املنتجىىات مىىن
السو حتت مراقبة السلطات العامة.
ارظر ( http://portal.mj.gov.br/recallاطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
ارظر ( https://www.productsafety.gov.au/about-us/who-regulates-whatاطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
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اللىىذين يتيحىىان للمسىىتهلك اختيىىاا املنتجىىات امل مورىىة واسىىتصدامها ون خطىىواة .ويع ىول النظىىام
األس ى ايل عل ى مش ىىااكة املؤسس ىىات التجااي ىىة واملس ىىتهلالني وا ي ىىات التنظيمي ىىة يف حتدي ىىد وإ ااة
أخطاا املنتجىات غىري امل مورىة .ويش ِّ
ىال تعىاون املسىتهلالني واملىوا ين عىامال أساسىيا يف املسىاعدة
عل حتديد املنتجات الي تشال خطواة والي قد حتتاج إىل تدخ تنظيم.)42(،
 -38ويستند رظام اس جا السل املعيبة يف ال ازي إىل تشريعات محاية املستهلك املدورىة يف
قارون محاية املستهلك لعام  .)43(1990ويشىم رظىام اسى جا السىل ال ازيلى ،إجىرا ات تتصىذ
عن طري القنوات العا ية أو ع اإلر رىت ،وتتىوىل مراقبتهىا وتنفيىذها سىلطات محايىة املسىتهلك،
والسلطة املعنيىة ابلقياسىات ،والسىلطات الصىحية ،فضىال عىن السىلطات التنظيميىة األخىرى (مثى
السىىلطة املعنيىىة ابلنقى ) ،واملنش ى ت التجاايىىة ،واملسىىتهلالني ،والسىىلطة القضىىا ية .وجتىىري سىىلطات
محايىة املسىتهلك أيضىا حتقيقىات قىد تفىرض على املنشى ت التجاايىة اسى جاعا إلزاميىا للسىل  .وإذ
يوجد يف ال ازي أحد التشىريعات األكثىر تشىد ا يف العىامل( ،)44يشىااك هىذا البلىد أيضىا يف جهىو
وليىة متعلقىىة بصىىحة وسىىالمة املسىىتهلك ،ويف حتقيقىىات ومحىىالت ومبىىا اات تعىىاون أخىىرى اخى
السو اجلنوبية املش كة( )45ومنظمة الدول األمريالية.
 -39ويطبى ى ى ى االحت ى ى ىىا األواويب تشى ى ى ىريعات ش ى ى ىىاملة ومفص ى ى ىىلة يف جم ى ى ىىال س ى ى ىىالمة املنتج ى ى ىىات
االسىىتهالكية( .)46ومبوجىىب رظىىام االحتىىا األواويب ،تتىىوىل الىىدول األعضىىا مسىىؤولية إرفىىاذ ق ىوارني
سى ىىالمة املنتجى ىىات ومراقبى ىىة السى ىىو ( .)47وتى ىىر االش ى ى اطات العامى ىىة لسى ىىالمة املنتجى ىىات أيضى ىىا يف
التشى ىريعات اخلاص ىىة ابلقطاع ىىات .وتت ىىوىل منظم ىىات توحي ىىد املق ىىايي األواوبي ىىة ص ىىياغة املع ىىايري
الطوعيى ىىة كمى ىىا تنشى ىىر معى ىىايري املنتجى ىىات األواوبيى ىىة يف اجلريى ىىدة الرسيى ىىة لالحتى ىىا األواويب .وميالى ىىن
للمفوضىىية األواوبيىىة ،على أسىىا كى حالىىة على حىىدة ،أن تعتمىىد قىرااا اسيىىا يطلىىب مىىن الىىدول
األعض ىىا حظ ىىر املنتج ىىات ال ىىي تش ىىال خطى ىرا جس ىىيما ،أو اسى ى جا أو س ىىحب منتج ىىات م ىىن
السىىو ( .)48وابملث ى  ،يتعىىني عل ى الىىدول األعضىىا إخطىىاا املفوضىىية األواوبيىىة والىىدول األعضىىا
األخىىرى ابملنتج ىىات املطروح ىىة يف أس ىواقها ال ىىي تش ىىال خط ىرا عل ى ص ىىحة وس ىىالمة املس ىىتهلالني
وتتىوفر يف أسىوا االحتىىا األواويب األخىىرى .وينفىذ هىىذا اإلبىىالغ مىىن خىالل رظىىام اإلرىىذاا السىري
اخلاص ابملنتجات غري السذا ية اخلطرة ،واملعروف أيضا ابملصتصر .)49(RAPEX
__________

()42

ارظى ى ى ى ى ى ىىر https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/mandatory-standards

()43
()44

( http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htmاطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
اغم ما يبديه البلىد مىن حىرص يف هىذا اجملىال ،تظى طلبىات اسى جا السىل املعيبىة حالىرا على املنتجىات العاليىة
التاللفة مث املركبات واآلالت ،وقلي منها يتعل بلعب األطفال.
ارظ ى ى ىىر http://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/11/recalls-specific-new-regulation
(اطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
ارظ ى ى ىىر ( http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/our-strategy/index_en.htmاطلى ى ى ى علي ى ى ىىه يف 24
ريسان/أبري .)2018
ارظر ( http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/index_en.htmاطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
ارظر ( https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_enاطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
ارظ ى ى ىىر ( http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htmاطل ى ى ى
عليه يف  24ريسان/أبري .)2018

()45
()46
()47
()48
()49
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هاء -توعية املستهلك وتثقيفه
 -40ير موضو إعالم املستهلك وتثقيفه يف الشى العىام مىن املبىا ئ التوجيهيىة ،الفىر الثالى ،
الفقى ىىرة (5ه) و(و) ،ابعتبى ىىااه أحى ىىد السى ىىاايت املشى ىىروعة الى ىىي يقصى ىىد حتقيقهى ىىا عى ىىن طري ى ى املبى ىىا ئ
التوجيهيىىة ،إىل جارىىب موضىىو محايىىة املسىىتهلك مىىن األخطىىاا املتعلقىىة ابلصىىحة والسىىالمة ،وتطىىوير
ثقافىىة محايىىة املسىىتهلك ،ال سىىيما فيمىىا يتص ى إبج ىرا اس ى جا السىىل املعيبىىة يف الىىدول األعضىىا .
ومبىا أن إعىالم املسىتهلك وإذكىىا وعيىه عىامالن يسىىهمان يف فعاليىة محايتىه ،تىىن العديىد مىن قىوارني
سالمة املنتجات على ضىرواة إعىالم املسىتهلك هبىذا املوضىو مىن اب توعيتىه وحتىذيره( ،)50بصىرف
النظىىر عمىىا إذا كىىان ه ىو املشى ي املباشىىر أو األول للمنىىت املطلىىو اسى جاعه .وتسىىري احلاجىىة إىل
إبالغ مجي الضحااي احملتملىني للمنتجىات أو اخلىدمات اخلطىرة (حسىب التشىري ) أيضىا على ف ىات
أخرى من النا  ،ألن أي شص ميالن أن يالون ضحية ملنت خطري(.)51

واو -حالة إفرادية من جمال صناعة لعب األطفال
 -41ارظىىر اإلطىىاا  2أ انه الىىذي يبىىني التجربىىة األاجنتينيىىة يف التعىىاون م ى سىىلطات الىىوالايت
املتحدة يف جمال لعب األطفال.
اإلطاا 2
األرجنتني
يف األاجنت ى ىىني ،ي ى ىىنظم الق ى ىىارون اق ى ىىم  24240حلماي ى ىىة املس ى ىىتهلك واملرس ى ىىوم التنظيم ى ىى،
اقم  94/1798جمال سالمة املنتجات االستهالكية.
ويف آذاا/مىىاا  ،2017قىىدمت شىىركة  Kids II Far East Limitedإىل املديريىىة الوطنيىىة
حلماية املستهلك يف األاجنتني طلب اس جا طوع ،للعبة أوب ااتلىز ( )Oball Rattlesالىي توا هىا
شركة .Topco Marketing Ltd
ومنذ كارون الثاين/يناير  ،2016بي ما يقر من  504قطى مىن منتجىات أوبى اابلىز
ص ىىن قبى ى  21تشى ىرين األول/أكت ىىوبر  .2016وتلقى ىت ش ىىركة
يف األاجنت ىىني .وك ىىان امل ىُى ىىنت ق ىىد ُ
 Kids IIشىىالاوى مؤ اهىىا أن السرفىىة البالسىىتيالية الشىىفافة للعبىىة ال تبقى مسلقىىة .وينىىت عىىن ذلىىك
خطر ارفالت األجزا الصسرية وتسببها يف خطر اختنا لألطفال ون ثال سنوات من العمر.
ورش ىىرت الش ىىركة إع ىىالانت ت ى ىصطر املس ىىتهلالني بى ى انم اسى ى جا املن ىىت وتى ىوجههم إىل
التوقف فواا عن استصدامه واالتصال ابلشركة الستعا ة الثمن املدفو وما إىل ذلك من تالىاليف
(عن طري ا اتف أو ال يد السري ).
__________

ارظ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=SafeProducts

()50
Online&lng=en؛
وhttp://www.justica.gov.br/news/senacon-lanca-site-de-recall-no-27o-aniversario-do-cdc.2
kids-safe/؛
(اطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
(( http://www.hfw.com/downloads/HFW-Aerospace-Bulletin-0713.pdf )51اطل عليه يف  25ريسان/أبري .)2018
وhttps://www.consumerprotection.govt.nz/tradingstandards/product-safety/keeping-
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وكمثىىال عل ى أ يىىة التعىىاون الىىدويلُ ،سى ِّىج رف ى طلىىب االس ى جا لىىدى جلنىىة سىىالمة
املنتجات االستهالكية يف الوالايت املتحدة عل النحو التايل(:)52


اسم املنت Oball Rattle :؛



اخلط ى ىواة :قى ىىرص البالس ىىتيك الشى ىىفاف املرك ىىب عل ى ى الس ىىطح اخلى ىىااج ،للعب ىىة ميالى ىىن أن
ينالسر ،متسببا يف ارفالت كرايت صسرية تشال خطر اختنا عل األطفال الصساا؛



التسوية :استعا ة الثمن املدفو ؛



اتايخ طلب اس جا السلعة املعيبة 2 :آذاا/ماا 2017؛



كمية املنت  :حوايل ( 680 000إضافة إىل ذلك ،بي حنو  17 000قطعة يف كندا).

 -42وإىل جارب إجرا ات اإلرفاذ ،هناك العديد من التدابري الي ميالىن أن تتصىذها املنشى ت
التجاايىة وا ي ىات التنظيميىة على حىد سىوا  .فالمىا هىو موضىح يف احلالىة اإلفرا يىة اآلرفىة الىىذكر،
يىىؤ ي التعىىاون الىىدويل وتبىىا ل املعلومىىات واا ا يسىىيا يف من ى ووقىىف توزي ى املنتجىىات اخلطىىرة يف
السىىو يف مجي ى أحنىىا العىىامل .وتوضىىح املبىىا ئ التوجيهيىىة ابلتفصىىي التىىدابري األساسىىية الىىي جيىىب
عل الدول األعضا واملؤسسات التجااية اتباعها حلماية سالمة املستهلالني.

خامس ا -التعاون الدويل
 -43شىىاللت اجلهىىو املبذولىىة يف السىىنوات األخىىرية يف خمتلىىف املنىىاط وعلى املسىىتوايت الثنا يىىة
واإلقليمي ىىة واملتع ىىد ة األط ىراف موض ىىوعا ذا أولوي ىة يف س ىىيا جه ىىو اجله ىىات املس ىىؤولة ع ىىن املتابع ىىة
التنظيمية لسالمة املنتجات .واختذت مبا اات إقليمية تنىداج يف سىيا آليىات املنظمىات اإلقليميىة،
ومن ذلك مثال رظام اإلرذاا السري األواويب للمنتجات غري السذا ية()53؛ وبوابة إجىرا ات اسى جا
السىىل املعيبىىة لرابطىىة أمىىم جنىىو شىىر آسىىيا()54؛ وشىىبالة صىىحة وسىىالمة املسىىتهلك التابعىىة ملنظمىىة
الدول األمرياليىة()55؛ وإطىاا الشىراكة التعاوريىة بىني جلنىة سىالمة املنتجىات االسىتهالكية يف الىوالايت
املتحدة ووزااة الصحة الالندية والوكالة االحتا ية حلماية املستهلك يف املالسيك.
 -44وعل ى ى صى ىىعيد التع ىىاون العى ىىابر للق ىىااات ،مى ىىن اآللي ىىات ا امى ىىة أيض ىىا رظى ىىام منت ىىدى التعى ىىاون
االقتصا ي آلسيا واحملىي ا ىا ئ اخلىاص بتقاسىم املعلومىات بشى ن حىوا سىالمة املنتجىات وكىذلك
اآلليىىة اخلاصىىة ابلصىىني لنظىىام اإلرىىذاا السىري للمنتجىىات غىىري السذا يىىة ،الىىي تتىىيح رقى البيىىاانت بش ى ن
املنتجات غىري امل مورىة بىني املفوضىية األواوبيىة والسىلطات الصىينية ( .)56ويشىال هىذان النظامىان إطىااا
للتعاون يشج عل تبا ل املعلومات بش ن املنتجات غري امل مورة واستنتاجات عمليات التحق .

__________

()52
()53
()54
()55
()56
GE.18-06823

( https://www.cpsc.gov/Recalls/2017/kids-ii-recalls-oball-rattles#اطل عليه يف  25ريسان/أبري .)2018
ارظ ى ى ى ى ى ىىر https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=view
( Product&reference=A12/0867/17اطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
ارظ ىىر ( http://www.aseanconsumer.org/accp/index.php?r=portal/article&id=3اطلى ى علي ىىه يف  24ريس ىىان/
أبري .)2018
ارظر ( https://www.sites.oas.org/rcss/en/Pages/default.aspxاطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصا ي.2016 ،
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 -45وعل املستوى العامل ،،تنش منظمة التعاون والتنمية يف امليىدان االقتصىا ي مىن خىالل
الفرقىىة العاملىة املعنيىة بسىىالمة املنتجىىات االسىىتهالكية ومبىىا اات ذات بعىىد عىىامل ،مىىن قبيى البوابىىة
العاملية الس جا السل املعيبة(.)57

سادسا -قضااي للمناقشة والدور احملتم لألونكتاد
 -46لع فري اخل ا احلالوم ،الدويل يرغب يف أن يتناول يف واته القا مة القضااي التالية:
ميال ىىن خلريط ىىة األورالت ىىا العاملي ىىة حلماي ىىة املس ىىتهلك أن تال ىىون أساس ىىا لتب ىىا ل
(أ)
معلوم ىىات االتص ىىال اخلاص ىىة بس ىىلطات محاي ىىة املس ىىتهلك ولتقاس ىىم املعلوم ىىات املتعلق ىىة بس ىىالمة
املنتجات االستهالكية .كيف ميالن زاي ة تعزيز التفاهم بش ن سالمة املنتجات االستهالكية؟
( ) إىل جارىىب تقاسىىم أفضى املمااسىىات يف جمىىال سىىالمة املنتجىىات االسىىتهالكية،
ما ه ،اجملاالت األخرى الي ينبس ،تناو ا عل املستوى الدويل؟
(ج) كيف ميالن لألورالتا أن يدعم اجلهو اإلقليمية والعاملية اجلااية يف جمال تعزيز
سالمة املنتجات االستهالكية؟

__________

( )57ارظر ( https://globalrecalls.oecd.org/front/index.html#/recallsاطل عليه يف  24ريسان/أبري .)2018
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