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 املقدمة  
 إىل اخلاصىىىىة تهاسىىىىال 1962 آذاا/مىىىىاا  يف كنيىىىىدي.  ف جىىىىون الىىىىر ي  وجىىىىه أن منىىىىذ -1

 االسىىتهالكية املنتجىىات سىىالمة موضىىو  فتىى  مىىا ،(1)املسىىتهلك مصىىلحة محايىىة بشىى ن الالىىورسر 
 .(2)املستهلك محاية سياسات يف ا  اباز  شقا   ابعتبااه ا   ولي ا  اع اف يالتسب

 البلدان ملساعدة وافية إاشا ات املستهلك حلماية التوجيهية املتحدة األمم مبا ئ وتقدم -2
 مىن خاليىة منتجىات إىل الوصىول يف كمستهلالني  حقهم وصون لسالاهنا مناسبة محاية إعمال يف
 سىىالمة موضىىو  جعىى  إىل الرقمىى،، االقتصىىا  يف السىىري  التوسىى و  التجىىااة، حتريىىر أ ىو . اةو طىىاخل

 .الدويل التعاون جهو  صدااة يف االستهالكية املنتجات
 )فريىىى  املسىىىتهلك محايىىىة اتوسياسىىى بقىىىوارني املعىىىي الىىىدويل احلالىىىوم، اخلىىى ا  فريىىى  وكىىىان -3

 و ااسات، تقااير تُعد   أن" األورالتا  أمارة إىل الثارية  واته يف طلب قد الدويل( احلالوم، اخل ا 
 صىىاحبة املعنيىىة اجلهىىات مىىن وغريهىىا األعضىىا  الىىدول مىىن املقدمىىة اإلسىىهامات اعتبااهىىا يف آخىىذة

 منهىا مواضي  فيها تتناول وأن "الدويل احلالوم، اخل ا  لفري  الثالثة الدواة إىل لتقدميها املصلحة،
 الىىىىدول مسىىىا ات مىىىن املىىىذكرة هىىىذه إعىىىدا  يف اسىىىتفيد وقىىىد .(3)االسىىىتهالكية املنتجىىىات سىىىالمة
 املبا ئ ضو  يف املستهلك سالمة مايةحل الراهن الدويل اإلطاا أيضا   املذكرة وتتناول .(4)األعضا 

 السىىىيا  يف االسىىىتهالكية املنتجىىىات سىىالمة بشىىى ن الناشىىى ة القضىىىااي بعىىض عىىىن فضىىىال   التوجيهيىىة،
 التعاون جمال يف قا مة وعاملية إقليمية مبا اات املذكرة تعرض ذلك، عل  وعالوة. لحدو ل العابر
 .الدويل احلالوم، اخل ا  لفري  الثالثة الدواة يف للمناقشة املسا   بعض وتق   الدويل

 املستهلك حلماية التوجيهية املتحدة األمم مبادئ -أوالا  
 املسىىتهلك حلمايىىة التوجيهيىىة املبىىا ئ جديىىد مىىن املتحىىدة لألمىىم العامىىة اجلمعيىىة أكىىدت -4

 لتشىىىريعاتا فعاليىىىة لضىىىمان الر يسىىىية اخلصىىىا   حتىىىد  الىىىي املبىىىا ئ مىىىن مىىىةقي   جمموعىىىة ابعتبااهىىىا
 املهتمىة األعضا  الدول ومساعدة املستهلك، محاية جمال يف االرتصاف ورظم إلرفاذا ومؤسسات

__________ 

(1) March 15 interest, consumer the protecting on Congress the to message Special ,1962 Kennedy, JF. 
 األذى مىىن "احلمايىىة مسىى لة أيضىىا   (،1973)543 ابلقىىراا املرفىى  املسىىتهلك، حلمايىىة أواواب جملىى  ميثىىا  تنىىاول (2)

 عامىة اشى اطات يتضىمن أن جيىب الىوطي "التشىري  أن على  يىن  إذ امل مورىة"، غىري املنتجات عن الناجم البدين
 أن أجى  مىن وتنفىذ حتىد  أن جيىب  ريىا "مواصىفات وأن واخلىدمات" املنتجىات من وغريها األغذية سالمة بش ن
 تىىىىداو ا وعىىىىن وأوعيتهىىىىا السىىىىل  حمتىىىىوى عىىىىن تىىىىنجم قىىىىد حمتملىىىىة خطىىىىواة أي اإلمالىىىىان، بقىىىىدا تُقلىىىى ، أو تُىىىىزال

 السىىىل  يف "يشىىى   املسىىىتهلك، وسىىىالمة بصىىحة متىىى  قىىىد خطىىىواة أوجىىىه مىىن فعالىىىة حلمايىىىة وتوخيىىىا   .واسىىتعما ا"
 علىىى  خطىىىر أي علىىى  واملتوقعىىىة، العا يىىىة االسىىتصدام ظىىىروف يف تنطىىىوي، أال املسىىىتهلالني إىل املقدمىىىة واخلىىدمات

 ارطوا هىىا حالىىة يف السىىو  مىن لسىىحبها وبسىىيطة سىريعة إجىىرا ات تتىىا  أن وينبسى،. املسىىتهلالني سىىالمة أو صىحة
 عىن ينىت  أن ميالىن خطىر أبي مال ىم حنىو على  املسىتهلالني إعىالم ينبسى، ،وعمومىا  . القبيى  هىذا من أخطاا عل 

 European Communities, 1975, Preliminary programme of the). "... واخلدمات للسل  متوق  استعمال

European Economic Community for a consumer protection and information policy, Official 

Journal of the European Communities, Vol. 18. C 92). 
(3) TD/B/C.I/CPLP/9. 
 .رفسه املرج  (4)



TD/B/C.I/CPLP/12 

3 GE.18-06823 

 واالجتماعيىة االقتصىا ية اظروفهى م  تتواف  وإقليمية حملية وا حلو  قواعدو  قوارني وإرفاذ صياغة يف
 تبىىا ل وتشىىجي  األعضىىا  الىىدول بىىني اإلرفىىاذ جمىىال يف الىىدويل التعىىاون تعزيىىز عىىن فضىىال   والبي يىىة،
 محايىىىىة تشىىىىال  التوجيهيىىىىة، املبىىىىا ئ يف موضىىىىح هىىىىو وكمىىىىا. املسىىىىتهلك محايىىىىة جمىىىىال يف اخلىىىى ات
 عىىن حتقيقهىىا يُتىىوخ  مشىىروعة غايىىة اخلطىىواة أوجىىه مىىن وسىىالمته صىىحته يهىىد  قىىد ممىىا املسىىتهلك

 .(5)املبا ئ هذه طري 
 املتعلىى  والفىىر  اب (-اخلىىام  )الفىىر  البدريىىة لسىىالمةاب املتعلىى  الفىىر  أ انه 1 اإلطىىاا ويىىوا  -5

 يف الىواا ة بصىيستهما  ال(،-اخلىام  )الفىر  وجو هتىا االسىتهالكية واخلىدمات السىل  سالمة مبعايري
 الوثيقىة هىذه وتشىال . التىوايل( عل  ،35-33و 19-16 الفقرات املرف ،) A/RES/70/186 القراا
 وسىىىىالمة املسىىىىتهلك محايىىىىة بشىىىى ن  وليىىىىا   عليهىىىىا املتفىىىى  الوحيىىىىدة القاروريىىىىة األ اة الىىىىراهن الوقىىىىت يف

 . (6)واس  رطا  عل  األعضا  الدول ارفذهت فقد امللزم، غري طابعها من الرغم وعل . املنتجات
 مبجىىىاالت صىىىلة ذات تىىىدابريب املتعلىىى  كىىىاف-اخلىىىام  الفىىىر  يشىىىري ذلىىىك، علىىى  وعىىىالوة -6

 منتجىىىات سىىىيما ال ،"اتاملنتجىىى جىىىو ة علىىى  اقابىىىة" ابعتبااهىىىا السىىىالمة إىل (69 )الفقىىىرة حمىىىد ة
 ذلىىك يف مبىا ،الصىلة ذات الدوليىة ا ي ىات معىايري إىل ا  أيضى فىر ال يشىريو . واأل ويىة وامليىاه األغذيىة
 .املذكرة هذه يف الحقا   ذكره أييت الذي العاملية، الصحة ملنظمة السذا ، الدستوا
  1 اإلطاا
 املستهلك حلماية التوجيهية املتحدة األمم مبادئ
 البدرية السالمة -اب 
 يشىم  مبىا اعتما هىا، عل  تشج  أن أو مناسبة تدابري األعضا  الدول تعتمد أن ينبس، -16

 واالحتفىىىا  الطوعيىىىة، واملعىىىايري الدوليىىىة، أو الوطنيىىىة واملعىىىايري السىىىالمة، وأرظمىىىة القاروريىىىة، الىىىنظم
 يف اسىىتعما ا حيىى  مىىن سىىوا  م مورىىة املنتجىىات تالىىون أن لضىىمان وذلىىك السىىالمة، بسىىجالت
 .فيه استصدامها عا ة يتوق  آخر غرض يف وأ أجله من ُوضعت الذي السرض
 م مورىىة، الصىىارعون ينتجهىىا الىىي السىىل  تالىىون أن املناسىىبة السياسىىات تالفىى  أن وينبسىى، -17
 عىىا ة يُتوقىى  آخىىر غىىرض يف وأ أجلىىه مىىن ُوضىىعت الىىذي السىىرض حيىى  مىىن اسىىتصدامها يف سىىوا 

 املىىوا ون سىىيما وال السىىو ، إىل السىىل  جلىىب عىىن املسىىؤولون يالفىى  أن وينبسىى،. فيىىه اسىىتصدامها
 أن املىىىىوزعني(، ابسىىىىم يلىىىى، فيمىىىىا إلىىىىيهم )يشىىىىاا وأمثىىىىا م التجز ىىىىة وجتىىىىاا واملسىىىىتوا ون واملصىىىىداون

 غىري حنىو على  التصىزين أو املناولىة بسىبب م مورىة غري لديهم، وجو ها أثنا  تصبح، مل السل  هذه
 السىىىىل  السىىىىتعمال الصىىىىحيحة ابلطريقىىىىة اخلاصىىىىة ابلتعليمىىىىات املسىىىىتهلالني تزويىىىىد وينبسىىىى،. سىىىىليم

 وينبسىىى،. عىىىا ة املتوقىىى  االسىىىتعمال أو املقصىىىو  االسىىىتعمال عليهىىىا ينطىىىوي خمىىىاطر أبيىىىة وإعالمهىىىم
  ، وليىا   مفهومىة امىوز اسىتصدام طريى  عىن ابلسىالمة املتعلقة احليوية ابملعلومات املستهلالني إبالغ
 . أمالن كلما

__________ 

(5) A/RES/70/186. 
(6) TD/B/C.I/CPLP/23، يف: متىا  ،19 الفقرة http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd23_en.pdf 

 .(2018 آذاا/ماا  5 يف عليه )اطل 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd23_en.pdf
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 إرىزال بعىد ارتبهىوا، إذا املىوزعني، أو الصىارعني قيىام املناسىبة السياسىات تالفى  أن وينبس، -18
 وقيىىامهم، املصتصىة، السىىلطات إبخطىاا منظىىواة، تالىن مل خمىىاطر وجىو  إىل السىىو ، إىل املنتجىات
 الطر  يف أيضا   األعضا  الدول تنظر أن وينبس،. إبطا   ومنا اجلمهوا إبخطاا االقتضا ، حسب
 . املال م النحو عل  املصاطر هبذه املستهلالني إبعالم الالفيلة
 اتضىىا  حالىىة يف تفضىى،، سياسىىات االقتضىىا ، عنىىد األعضىىا ، الىىدول تعتمىىد أن وينبسىى، -19
 إذا حىىى وشىىديد جسىىيم خطىىر مصىىدا تشىىاليله حالىىة يف و/أو املنتجىىات، أحىىد يف خطىىري عيىىب

 يعىىىىىدلوه أو ويسىىىىىريوه يسىىىىىحبوه أبن املىىىىىوزعني و/أو الصىىىىىارعني إبلىىىىىزام ،سىىىىىليما   اسىىىىىتعماال   اسىىىىىتعم 
 ينبسىى، الىىزمن، مىىن معقولىة فىى ة غضىىون يف بىذلك القيىىام تعىىذ ا وإذا. آخىر مبنىىت  عنىىه يستعيضىوا أو

  .مناسبا   تعويضا   املستهلك تعويض
 وجو هتا االستهالكية واخلدمات السل  بسالمة املتعلقة املعايري - ال
 وتنفيىذ صىياغة تشىجي  أو بصىياغة، االقتضىا ، حسىب األعضا ، الدول تقوم أن ينبس، -33

 واخلىىىىدمات السىىىىل  سىىىىالمة لضىىىىمان والىىىىدويل، الىىىىوطي الصىىىىعيدين علىىىى  وغريهىىىىا، طوعيىىىىة معىىىىايري
 ابسىتعراض آلخىر، وقىت مىن القيىام، وينبسى،. مناسىب بشىال  املعىايري  ىذه الدعايىة مى  وجو هتا،
 كلمىىا  مطابقتهىىا، ضىىمان أجىى  مىىن وجو هتىىا املنتجىىات بسىىالمة املتعلقىىة الوطنيىىة والقواعىىد املعىىايري
 .عموما   املقبولة الدولية للمعايري ذلك، أمالن
 ظىىىىروف بسىىىىبب عمومىىىىا   املقبىىىىول الىىىىدويل املعيىىىىاا مىىىىن أ ىن معيىىىىاا تطبيىىىى  جيىىىىري وحينمىىىىا -34

 .ميالن ما أبسر  املعياا هذا مستوى لرف  املمالنة اجلهو  ك   بذل ينبس، حملية، اقتصا ية
 وجىو ة سىالمة الختبىاا الالزمىة املراف  إاتحة وتضمن األعضا  الدول تشج  أن وينبس، -35

 .عليها والتصدي  األساسية االستهالكية واخلدمات السل  وكفا ة
 .A/RES/70/186 املصدا:

 املوضوع نطاق حتديد -اثنياا  
 البلىدان  عىم إىل (7)املسىتهلك مايىةحل األورالتىا   لي  يرم، التوجيهية، املبا ئ عل  بنا  -7

 لواضىىع، عمليىىة أ وات وتىىوفري سياسىىاهتا اختيىىاا يف ارتقاليىىة مبرحلىىة متىىر الىىي واالقتصىىا ات الناميىىة
 وطنيىىىا   املسىىىتهلك محايىىىة تنفيىىىذو  القىىىداات تعزيىىىزل املبذولىىىة مجهىىىو ه يف هبىىىا ليسىىىتعينوا السياسىىىات
 يتمثى  ،الىدلي  يف ذُكىر وكمىا. واملسىؤولية املنت  سالمة بش ن فص  عل  الدلي  حيتويو . وإقليميا  
 املنتجىىىىىىات سىىىىىالمةب املتعلقىىىىىىة واملؤسسىىىىىية التشىىىىىىريعية األطىىىىىر عليىىىىىىه تقىىىىىوم الىىىىىىذي الر يسىىىىى، املسىىىىىزى

 ميالىنو  ضىرواي وغىري معقىول غىري حنىو عل  التعرض، من املستهلك محاية ضرواة يف االستهالكية
 .االستهالكية للمنتجات املتوق  االستصدام عن ةانمج ألخطاا ،جتنبه

 االسىىتهالكية املنتجىىات ميىى جل شىىاملة املسىىتهلك محايىىة قىىوارني تالىىون أن ينبسىى، ولىىذلك، -8
  سىىوا  - هااسىىتصدام أو عمرهىىا بسىىبب م مورىىة غىىري تصىىبح قىىد الىىي املنتجىىات اصىىةخب تتنىىاول وأن
 املراحىى  إىل االهتمىىام إيىىال  ينبسىى، رفسىىه، الوقىىت يفو . جتىىاوز فيىىه أو عىىا اي   االسىىتصدام هىىذا كىىان
 وهىو ،حجمىه حيى  مىن فعاليىة أكثىر سىياقها يف التىدخ  يالىون قد الي اإلرتاج عملية من األوىل
 .الفر ية التسوية إجرا ات من كبري  عد  إىل احلاجة يلس، أن ش ره من ما

__________ 

 .وجنيف( ريويواك املتحدة، األمم )منشواات  لي  محاية املستهلك األورالتا ، (7)
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 (عامىىىة )سياسىىىة وفعىىىال متماسىىىك رظىىىام إلرشىىىا  أساسىىىية عناصىىىر سىىىتة الىىىدلي  يوضىىىحو  -9
 التحضىىريي، والعمىى  ،السىىو  إىل اإلرىىزال قبىى  تصىىميمال يلىى،: مىىا تشىىم  وهىى، ،املنتجىىات لسىىالمة

 واإلجىىرا ات التصىىحيحية، واإلجىرا ات ،اإلجىىرا ات واصىد املعىىايري، ووضى  التنظيميىىة واإلجىرا ات
 االسىىتهالكية: املنتجىىات سىىالمة أرظمىىة يف مهمىىة جوارىىب أابعىىة العناصىىر هىىذه وتؤكىىد. التعويضىىية
 السىىلطات وسىىهر السىىو ، ومراقبىىة ،التجاايىىة املنشىى ت علىى  يقىى  الىىذي للسىىالمة العىىام االشىى ا 
 املصىىالفني، حىى  يف القىىارون العامىىة السىىلطات وإرفىىاذ املنتهالىىني، علىى  لقىىارونا تطبيىى  علىى  العامىىة
 بشى ن إجىرا ات اختىاذ تقتضى، الىي ملنىت اب املرتبطىة سىؤوليةاملو  طوعيىة(، أو )إلزامية املعايري وحتديد

 .مثال   ،وحظره املنت  اس جا  عمليات خالل من املعيبة املنتجات
. املسىىتهلك محايىىة سياسىىات يف أساسىىيا   عنصىىرا   السذا يىىة املنتجىىات سىىالمة ضىىمان عىىديُ و  -10
 ابألغذيىىة، املتعلىى  كىىاف،-اخلىىام  الفىىر  مىىن 70 الفقىىرة ،A/RES/70/186 الوثيقىىة يف وا  المىىاف

 املتعلقىىة الوطنيىىة واخلطىى  السياسىىات صىىوغ لىىدى اعتبااهىىا، يف األعضىىا  الىىدول أتخىىذ أن "ينبسىى،
 قىىىىدا تعتمىىىىد وأن تىىىىدعم، أن وينبسىىىى، السىىىىذا ،، األمىىىىن إىل املسىىىىتهلالني مجيىىىى  احتيىىىىاج ابألغذيىىىىة،
 (9)املتحىىىدة لألمىىم والزااعىىة األغذيىىة منظمىىة وضىىىعته الىىذي (8)‘األغذيىىة  سىىتوا‘ معىىايري اإلمالىىان،
 عليهىىىا متفقىىىا   أخىىىرى غذا يىىىة معىىىايري تعتمىىىد أن ذلىىىك، تعىىىذ ا إذا أو ،(10)العامليىىىة الصىىىحة ومنظمىىىة
 السذا يىة السىالمة تىدابري حتسىني أو وض  أو إ امة عل  األعضا  الدول حترص أن وينبس، .إمجاال  
 والتفتىىىي  الرصىىىد وآليىىىات السذا يىىىة اإلرسىىىان واحتياجىىىات السىىىالمة معىىىايري قبيىىى  مىىىن جمىىىاالت يف

 .الفع الة" والتقييم
 موضىىىىىوعها ولتنىىىىىاول السذا يىىىىىة املنتجىىىىىات سىىىىىالمة سىىىىى لةمل اخلاصىىىىىة الطبيعىىىىىة إىل وابلنظىىىىىر -11
 التىىىىايل التعريىىىىف وتقىىىى   السذا يىىىىة غىىىىري املنتجىىىىات علىىىى  املىىىىذكرة هىىىىذه تركىىىىز ،واسىىىى  رطىىىىا  علىىىى 

  :االستهالكية للمنتجات
 يوم، أسا  عل  املستهلك يستصدمها الي السل  ه، االستهالكية املنتجات 

 منتجىىاتو  الصىىيدالرية املستحضىىراتو  ،واملشىىروابت ،السذا يىىة املىىوا  ابسىىتثنا  متالىىرا، أو
 املسىاكن غىري أمىاكن يف  ا مة بصفة ثبتةامل واملعدات ،النااية واألسلحة ،الصحية الرعاية
 ولعىب ،املالبى  مثى  ا  سىلع ،احلصىر ال املثىال سىبي  عل  نطا ،ال هذا شم يو . اخلاصة
 . (11) املنزلية واألجهزة واملنزلية، الشصصية االلال ورية األجهزةو  ،ركباتىى  وامل ،األطفال

__________ 

 وضىىىمان املسىىىتهلالني صىىىحة حلمايىىىة لألغذيىىىة منسىىىقة  وليىىىة مواصىىىفات اسىىىتحدا ُ  األغذيىىىة  سىىىتوا مىىىن السايىىىة (8)
 23 يف عليىىه )اطلىى  /http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en ارظىىر. صىىحيحة جتاايىىة ممااسىىات

 .(2018 ريسان/أبري 
 بىى  األغذيىىة، إرتىىاج عليهىىا ينطىىوي الىىي الالامنىىة ابألخطىىاا فقىى  يىىرتب  ال معقىىدا   مسىىع  األغذيىىة سىىالمة تشىىال  (9)

-http://www.fao.org/food/food-safety ارظىىىر. األغذيىىىة إلمىىىدا ات الدوليىىىة للسالسىىى  املتنىىىو  ابلطىىىاب  أيضىىىا

quality/about-us/pt/  و (2018 ريسىىان/أبري  23 يف عليىىه )اطلىىInstitute 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.). 
 .(2018 ريسان/أبري  23 يف عليه )اطل  /http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/en ارظر (10)
(11) Consumer Product Safety Commission, 2017، املذكرة هذه ألغراض املتحدة الوالايت من مقدمة مسا ة. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/about-us/pt/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/about-us/pt/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/about-us/pt/
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/en/
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 ختضىى  ألهنىىا الصىىحية، الرعايىىة ومنتجىىات الصىىيدالرية املستحضىىرات ذلىىك مىىن سىىتثىتو  -12
 غىىىري املعىىىي ابلقطىىىا  خاصىىىة حالوميىىىة سىىىلطات عليهىىىا تشىىىرف مىىىا وغالبىىىا   حمىىىد ة وأرظمىىىة لقواعىىىد
 ا  معقىىىد جمىىىاال   تشىىىال  املنتجىىىات سىىىالمة أن الواضىىىح مىىىن ذلىىىك، ومىىى . املسىىىتهلك محايىىىة وكىىىاالت
 فضىال   البحىو ، مىن مزيىد وإجىرا  املنتجىات مىن ا يسىية ف ىات على  ال كيز تطلبي للساية وواسعا  
 يف املوضىىو  هىىذا تنىىاول تطىىوير هبىىدف املصىىلحة، أصىىحا  مىىن واسىىعة جمموعىىة مىى  التعامىى  عىىن

 . (12)الدويل املستوى عل  املستقب 
 غىري االسىتهالكية املنتجىات على  ال كيىز يىو  الىدويل احلالىوم، اخل ا  فري  لع  ،مث ومن -13

 .هاوسالمت وعل  الدوا ية وغري السذا ية

 يف االسككتهالكية نتجككاتامل سككالمة وشككوا   لحككدودل العككابرة اإلشكككاالت -اثلثاا  
 النامية البلدان

 املنتجىىىات بسىىالمة تعلىى ي إشىىىالال إىل تىىؤ ي أن وطنيىىةال عىىىايريامل اخىىتالف ملسىى لة ميالىىن -14
 فيهىىا تسىىتويف ال أسىىوا  إىل مىىا بلىىد يف مصىىنعة منتجىىات فيهىىا ُتصىىد ا الىىي احلالىىة يف االسىىتهالكية

 غىىىري اخلىىىااج يف املوجىىىو ون التجز ىىىة جتىىىاا يالىىىون مىىىا وكثىىىريا  . الطوعيىىىة أو اإللزاميىىىة السىىىالمة معىىىايري
 يولىىىىون ال قىىىىدو  إليهىىىىا يصىىىىداون الىىىىي سىىىىوا األ يف املطبقىىىىة الصىىىىلة ذات السىىىىالمة أبرظمىىىىة ملمىىىىني

 الىىي الصىعوابت يسفلىون أيضىا   وهىم. املسىتهلك فيىىه يوجىد الىذي للبلىد الواجىب االعتبىاا ابلضىرواة
 وينىزل. لحىدو ل عىابر سيا  يف املستهلك سالمة قضااي م  التعام  يف احمللية السلطات تواجهها
 الوطنيىىة اآلليىىات علىى  بثقلىىه رقمىى،الو  عوملىىُىىىامل اليىىوم عىىامل يف االسىىتهالكية املنتجىىات سىىالمة موضىىو 
 .املطروحة الر يسية الصعوابت ملعاجلة مش كة أساليب استحدا  ابجتاه ويدفعها القا مة
 أولويىة ،عاليىة مضىافة قيمىة ذات منتجىات وهى، ،احملركىات ذات ركباتى ىىىامل سىالمة تعت و  -15
 الطاب  ويرج . عاملية قضية الواق  يف تشال  املنتجات سالمة أن يوضح مما العامل، أحنا  مجي  يف

 يتعىرض قىد الىذي املرتفى  خطرهىا مسىتوى إىل املركبىات سالمةل والقارورية التقنية للشرو  اإللزام،
 .األطفال وخاصة - والركا  نو والسا ق ملشاةا له

 السىىيااات تصىىني  شىىركات يف احلىىال هىىو كمىىا  ،لحىىدو ل العىىابرة التوايىىد سالسىى  وتشىىال  -16
 سىىىالمة ملسىىى لة م لوفىىىا   مثىىىاال   ،السىىىيااات غيىىىاا قطىىى  مىىىن  ويل طيىىىف علىىى  هىىىاإرتاج يعتمىىىد الىىىي

 تفىاقم أو ظهىوا يف سببا   تالون أن العاملية التوايد سالس ل ميالنو . العامل، الصعيد عل  املنتجات
 املنتجىات سىالمة معىايري اتسىا  عىدم ظى  يف سىيما ال ،ابلسىالمة متعلقىة ضعف ومواطن أخطاا
 . (13)آخر إىل إقليم من

__________ 

(12) TD/B/C.I/CPLP/9. 
-https://www.consumerreports.org/cro/news/2016/05/everything-you-need-to-know-about-the ارظىىر (13)

takata-air-bag-recall/index.htm  مفصىىى  حتليىىى  علىىى  ولالطىىىال  (؛2018 آذاا/مىىىاا  12 يف عليىىىه )اطلىىى 
 A Marucheck, N Greis, C Mena and L Cai, 2011, Product safety and ارظىر السىيااات، صىناعة بشى ن

security in the global supply chain: Issues, challenges and research opportunities, Journal of 

Operations Management, 29(7):707–720. 

https://www.consumerreports.org/cro/news/2016/05/everything-you-need-to-know-about-the-takata-air-bag-recall/index.htm
https://www.consumerreports.org/cro/news/2016/05/everything-you-need-to-know-about-the-takata-air-bag-recall/index.htm
https://www.consumerreports.org/cro/news/2016/05/everything-you-need-to-know-about-the-takata-air-bag-recall/index.htm
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 منتجىىات سىىالمة قضىىااي بشىى ن ابازة إخباايىىة عنىىاوين ظهىىوا اليىىوم عىىامل يف شىىا عا   وأصىىبح -17
 اضىىطرت ،2010 شىىبا /ف اير يف املثىىال، سىىبي  علىى ف. العىىامل، الصىىعيد علىى  السىىيااات صىىناعة
  واسىىىات يف عيىىىب بسىىىبب صىىىنعها مىىىن لسىىىيااات عىىىامل، اسىىى جا  طلىىىب بىىى  إىل تويىىىوات شىىىركة
 وقىف إىل وأ ى للمصن ِّ  العاملية التوايد سلسلة عل  ذلك أثر وقد. عال  وض  يف يبقيها السرعة

 بسالمة متعلقة حتقيقات ومشلت .(14)تصني  خطو  غال إو  العامل من خمتلفة مناط  يف بيعاتامل
 حصى  مىامثل ملسىتهلالني،ا بىني وفىاة حىاالت هابعضى وتنىاول السيااات، مصنع، معظم املنتجات

 . (15)املالسيك يف تسواو ريسان بسيااة املتعلقة القضية يف
 صىىىىعيد علىىىى  سىىىىيما ال الرقمىىىى،، القتصىىىىا ا جمىىىىال يف مىىىىؤخرا   احلاصىىىى  النمىىىىو سىىىىاهم وقىىىىد -18

 ظهىىىىوا يف املسىىىىتهلك"، إىل املنشىىىى ة "مىىىىن منىىىى  وفىىىى  جتىىىىري الىىىىي اإللال وريىىىىة التجىىىىااة معىىىىامالت
 بسىالمة املعىي العامى  الفريى  قسىمو . للمسىتهلك ضىرا يف تتسىبب قىد لسالمةاب متعلقة صعوابت
 إىل التحىىدايت هىىذه االقتصىىا ي امليىىدان يف والتنميىىة التعىىاون ملنظمىىة التىىاب  االسىىتهالكية املنتجىىات
 تعريىىىف بطىىىا   مال مىىىة وعىىىدم ،املسىىى جعة أو احملظىىىواة املنتجىىىات :يلىىى، مىىىا تشىىىم  ف ىىىات ثىىىال 

 .(16)اإللزامية أو الطوعية السالمة معايري تليب ال الي واملنتجات السالمة، وحتذيرات املنتجات
 احلالومىىات تبىذل لحىىدو ل عىابرا   إشىالاال   اإلر رىىت عى  احملظىواة املنتجىىات شىرا   ويشىال ِّ  -19

 بيىى ل متزايىىد بشىىال  املسىىصرة االف اضىىية، املنصىىات تسىىاهم أن ميالىىنو . عاجلتىىهمل جهىىدها قصىىااى
 وطنيىىىة أقىىىاليم يف املوجىىىو ين ملسىىىتهلالنياب اإلضىىىراا يف ،العا يىىىة املتىىىاجر يف عرضىىىها قبىىى  املنتجىىىات
 تقىىول املثىىال، سىىبي  علىى ف. م مورىىة غىىري منتجىىات بيىى  احلىىاالت بعىىض يف ذلىىك يعىىي وقىىد. خمتلفىىة
 بىدخول تسمح قد املالاف ة عل  القا م اجلماع، التموي  منصات أن املستهلالني منظمات بعض
 . (17)املصتصة السلطات جارب من املناسب اإلشراف غيا  يف السو  إىل م مورة غري سل 
 لعديىدا يف لحدو ل عابرا   إشالاال   العامل، الصعيد عل  املنتجات اس جا  عمليات متث و  -20
 بيىىى  تتبىىى  يف إضىىىافية صىىىعوابت املنتجىىىات مصىىىنعو يواجىىىه االف اضىىىية، سىىىو ال يفو . األقىىىاليم مىىىن

. لبلىدانل عىابرة متعد ة قنوات خالل من تتا  ما كثريا    الي ،اس جا  بطلبات املشمولة املنتجات

__________ 

(14) Institute for Public Relations, 2011, The Toyota recall crisis: Media impact on Toyota’s corporate brand 

reputation, Case background note,،  يف: متىىىىا https://instituteforpr.org/wp-content/uploads/JFGRA-

InfoTrend-case-study-ver-2.pdf  (2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل. 
 وحصىىلت ،2012و 2007 عىىام، بىني املالسىىيك يف شىص  4 000 مىىن أكثىىر مقتى  يف تسىىواو ريسىان سىىيااة تسىببت (15)

 تقيىىىىيم وبىىىىرانم  اجلديىىىىدة السىىىىيااات لتقيىىىىيم العىىىىامل، الىىىى انم  أجراهىىىىا الىىىىي سىىىىالمةال تقيىىىىيم اختبىىىىااات يف صىىىىفر  اجىىىىة علىىىى 
 ومنظمىىىىات األخىىىىري الىىىى انم  شىىىىنها قويىىىىة محلىىىىة بعىىىىدو . الالىىىىااييب البحىىىىر ومنطقىىىىة الالتينيىىىىة أمريالىىىىا يف اجلديىىىىدة السىىىىيااات

 ,Consumers International, 2018 ارظىىر .2017 مىىايو حبلىىول تسىىواو إرتىىاج وقىىف علىى  ريسىىان وافقىىت املسىىتهلالني،

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/ 
 .(2018 ريسان/أبري  23 يف عليه )اطل 

(16) OECD, 2016, Online product safety: Trends and challenges, OECD Digital Economy Papers No. 261. 
 .رفسه املرج  (17)

https://instituteforpr.org/wp-content/uploads/JFGRA-InfoTrend-case-study-ver-2.pdf
https://instituteforpr.org/wp-content/uploads/JFGRA-InfoTrend-case-study-ver-2.pdf
https://instituteforpr.org/wp-content/uploads/JFGRA-InfoTrend-case-study-ver-2.pdf
https://www.consumersinternational.org/news-resources/blog/posts/a-global-approach-to-product-safety/
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  وبيعهىىىا اسىىى جا  طلىىىب موضىىى  كارىىىت  منتجىىىات عىىىرض اسىىىتمر أن (18)حىىىاالت عىىىدة يف وحصىى 
 . (19)اإلر رت شبالة طري  عن مستعملة سل ك
 وفى  جتىري الىي املعىامالت أن إىل االقتصىا ي امليىدان يف والتنمية التعاون منظمة وخلصت -21
 معلومىىاتو  املنىىت  بطاقىىة علىى  احلصىىول للمسىىتهلك ا   ا مىى تتىىيح ال املسىىتهلك" إىل املنشىى ة "مىىن منىى 
 ومى  .(20)املسىتهلك وثقىة سىالمة على  يؤثر مما اإلر رت، ع  الشرا  قب  لسالمةاب املتعلقة تحذيرال
 خىالل مىن القضىااي هىذه تعىاج القطىا  يف هبىا املعمىول الذاتيىة التنظيميىة اللوا ح أو احمللية القوارني أن

 التجىىااة سىىيا  يف للتطبيىى  قىىابال   ذلىىك الىىوني ال قىىدف التحىىذير، بطاقىىات أو اإللزاميىىة اإلفصىىاحات
 .(21)أجنبية( لساتب احملراة البطا   حالة يف) كاف  غري الوني قد أو اإللال ورية،

 أن إىل االقتصىىا ي امليىىدان يف والتنميىىة التعىىاون منظمىىة أجرهتىىا استقصىىا ية  ااسىىة وخلصىىت -22
 أعلىى  املا ىىة( يف 88) للحىىدو  ةالعىىابر  املعىىامالت يف السىىالمة ملعىىايري التجاايىىة املنشىى ت امتثىىال عىىدم
 لعىب سىالمةب آخىر مثىال ويتعل  .(22)املا ة( يف 44) ةاحمللي املعامالت يف  ا امتثا ا عدم من بالثري

 ا  كثىري و  ،العا يىة املتىاجر يف أو اإلر رىت طريى  عىن إمىا تبا  اللعب فهذه. احلدو  ع  املوا ة األطفال
 إىل السىىل   خىىول علىى  املفروضىىة القيىىو  ضىىعف ألن ،املنىىت  بسىىالمة صىىلة ذات إشىىالاالت تثىىري مىىا

 .بالثرة السو  يف تتا  طرةاخل املنتجات أو صت ةامل غري املنتجات أن يعي القطا 
 سىوا  ةحاسى أ يىة التعىاون فيه يالتس، آخر جماال   األطفال لعب سالمة مس لة وتشال  -23
 مىن يتضىح كمىا  ،األعضىا  الدول سلطات بني فيما أو املصنعة الشركات م  ابلتعاون األمر تعل 

 األطفىىىال لعىىىب سىىىالمة جمىىىال يف والصىىىني األواويب االحتىىىا  بىىىني التعىىىاون لتعزيىىىز التوجيهيىىىة املبىىىا ئ
 . (23)املتحدة والوالايت األواويب االحتا  بني التعاون منو  (2006)

 ،موثوقىىة غىىري أسىىوا  مىىن نتجىىاتامل شىىرا  إىل املسىىتهلالون مييىى  احلىىاالت، مىىن كثىىري  يفو  -24
. شىرا يةال قىوةال حمدو يةو  املعلومات رق  مث  عوام  بسبب النامية البلدان يف شا عة حالة وه،
 منهىىا املسىىتهلالون يىىتصل  مىىا كثىىريا    منصفضىىة مضىىافة قيمىىة ذات منتجىىات األطفىىال لعىىب ومتثىى 

__________ 

 الىوطي اإلقلىيم خىااج جتاايىة منشى ة بوجىو  املسىتهلك ومحايىة للمنافسة األس الية اللجنة علمت ،2013 عام يف (18)
 مىن اإللالى وين التجىااي املوقى  مى  اللجنىة وعملىت. إلالى وين جتىااي موقى  طريى  عىن حمظىواة طا رة فواري  تبي 
 يف متىىىىىا  ،2014 األسىىىىى اليني، للمسىىىىىتهلالني تبىىىىىا  الىىىىىي املىىىىىوا  قا مىىىىىة مىىىىىن احملظىىىىىواة املنتجىىىىىات سىىىىىحب أجىىىىى 

https://www.accc.gov.au/system/files/Consumer%20product%20safety%20online.pdf  عليىىىىىىىه )اطلىىىىىىى 
 .(2018 ريسان/أبري  24 يف

 ملنتجىىات مىىوا ة وشىىركة املتحىىدة الىىوالايت يف والسىىالمة االسىىتهالكية املنتجىىات جلنىىة اكتشىىفت ،2014 عىىام يف (19)
 طلىىىىب اغىىىىم اإلر رىىىىت عىىىى  للبيىىىى  معروضىىىىة تىىىىزال ال خمتلفىىىىة اسىىىىتهالكية منتجىىىىات 10 أن اسىىىىتهالكية إلال وريىىىىة
 أطبىا ، غسى  وآالت تلفىاز، وأجهىزة كىامريات،  املنتجىات تلك ومشلت. 2013و 2012 عام، يف اس جاعها
 حىىىىرو  يف التسىىىىبب أو االحىىىى ا  قبيىىىى  مىىىىن خطىىىىواة يف تتسىىىىبب أن ميالىىىىن مالتبيىىىىة وكراسىىىى، كهراب يىىىىة،  ومواقىىىىد

 .2016 االقتصا ي، امليدان يف والتنمية التعاون منظمة ارظر. جلدي هتي  يف التسبب أو قط  ارفصال أو
(20) Australian Competition and Consumer Commission, 2014, Future activities: Online sales, 

presentation made at International Product Safety Week 2014, Brussels, 19 June. 
 .رفسه املرج  (21)
 .رفسه املرج  (22)
 سىىىالمة حتسىىىني أجىىى  مىىىن األواوبيىىىة واللجنىىىة األواوبيىىىة التجاايىىىة املنشىىى ت اابطىىىات بىىىني طوعيىىىة اتفاقىىىات وقعىىىت (23)

 )ارظىىىىىر املوضىىىىىو  هىىىىىذا بشىىىىى ن املتحىىىىىدة والىىىىىوالايت األواويب االحتىىىىىا  بىىىىىني تعىىىىىاون يوجىىىىىد كمىىىىىا  األطفىىىىىال، لُعىىىىىب
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety_en،  2018 ريسان/أبري  24 يف عليه اطل). 

https://www.accc.gov.au/system/files/Consumer%20product%20safety%20online.pdf
https://www.accc.gov.au/about-us/australian-competition-consumer-commission
https://www.accc.gov.au/about-us/australian-competition-consumer-commission
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety_en


TD/B/C.I/CPLP/12 

9 GE.18-06823 

 الىىتصل  أن ويالحىى . البي ىىة يف خملفاهتىىا عواقىىب أو اسىى جاعها طلبىىات يراعىى، احتيىىا  أي  ون
 . (24)البلدان من كثري  يف شا عة ممااسة ابلضرواة م مورة تالون ال قد الي املنتجات هذه من
 سىىىات ألن سىىالمتهم، علىى  ا  خطىىىر  تشىىال  املنتجىىات هىىىذه أن املسىىتهلالون داكيُىى ال وقىىد -25

  بشىى ن السياسىات تنسىي  إىل احلاجىىة تنشى  مث مىنو  .(25)جليىىة بصىواة عليهىا  ا مىىا   تظهىر ال اخلطىواة
  .خاصة بصفة النامية البلدان واق  مراعاة م   ويل، منظوا من اخلطرة املنتجات م  التعام  كيفية
 ابلتعىاون 2016 عىام يف الصىد  هىذا يف األورالتىا  هبىا اضىطل  سىابقة أعمال وخلصت -26
 :(26)يل، ما إىل آسيا شر  جنو  أمم اابطة م 

 مبوجىىىب حمىىىد ة لسىىىالمةل  ريىىىا معىىىايري املنطقىىىة يف توجىىىد ال سىىىنسافواة، ابسىىىتثنا  )أ( 
 االسىىىتهالكية واخلىىىدمات املنتجىىىات مىىىن واسىىىعة جملموعىىىة وشىىىاملة املسىىىتهلك حلمايىىىة عامىىىة قىىىوارني
 ؛بعينه قاروين لن  وخاضعة - السذا ية املوا  خبالف - املنزلية

 األخرى البلدان يف ابملستهلك املتعلقة العامة قوارنيال تن  ال ماليزاي، ابستثنا   () 
 م مورىة االسىتهالكية السىل  مجيى  تالىون أبن تُلىزم املنتجات سالمة جمال يف عامة اش اطات عل 
 معقولة؛ بصواة

 تتىىىىيح الىىىىي ملنتجىىىىاتاب املرتبطىىىىة املسىىىىؤولية قىىىىوارني مىىىىن القليىىىى  سىىىىوى يوجىىىىد ال ج() 
 مىىن الىىرغم علىى  ،امل مورىىة غىىري السىىل  عىىن انمجىىة ألضىىراا يتعرضىىون الىىذين للمسىىتهلالني االرتصىىاف

 آسىىيا، شىىر  جنىىو  أمىىم اابطىىة بلىىدان مىىن مخسىىة يف اعتمىىدت الىىي اجلمىىاع، االرتصىىاف آليىىات
 املعمىول للنظام واملماث  واتيلند إردوريسيا من ك   يف املعتمد اجلماعية الدعاوى رظام ذلك يف مبا
 املتحدة؛ الوالايت يف به

 السىل  اسى جا  بطلبىات يتصى  مىافي وتقاسهىا لبياانتا مج  عمليات حمدو ية  () 
  ؛(2014 عام منذ انم، فييت )ابستثنا  االستهالكية
 التىىىدابري بشىىى ن الوكىىىاالت بىىىني فيمىىىا والتنسىىىي  التعىىىاون مىىىن يالفىىى، مىىىا يوجىىىد ال ه() 
 . (27)لحدو ل العابرة املعامالت يف أو الوطي الصعيد عل  سوا  ابلسالمة، املتعلقة
 مىىن قىىا م هىىو مىىا إرفىىاذ يف ذلىىك يف مبىىا مماثلىىة، صىىعوابت أخىىرى انميىىة بلىىدان تواجىىه وقىىد -27
 .املنتجات سالمة بش ن تنظيمية لوا ح

__________ 

 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل  http://allafrica.com/stories/201306031116.html مثال   ارظر (24)
 Osibanjo and IC Nnorom, 2007, The challenge of electronic waste (e-waste) management in ارظىر (25)

developing countries, Waste Management and Researchو ؛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. 
 .انمية  وال   آسيا شر  جنو  أمم اابطة يف األعضا  الدول ك   تعت  سنسافواة، ابستثنا  (26)
(27) UNCTAD and ASEAN, 2015, Product safety and labelling: Project on strengthening technical 

competency for consumer protection in ASEAN, available at http://aadcp2.org/wp-

content/uploads/Product-Safety-Labelling-Module-Final-21Dec15.pdf  ريسىىىىىىىان/ 24 يف عليىىىىىىىه )اطلىىىىىى 
 .(2018 أبري 

http://allafrica.com/stories/201306031116.html
http://aadcp2.org/wp-content/uploads/Product-Safety-Labelling-Module-Final-21Dec15.pdf
http://aadcp2.org/wp-content/uploads/Product-Safety-Labelling-Module-Final-21Dec15.pdf
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 االستهالكية املنتجات سالمةب املتعلقة طراأل -رابعاا  
  لسالمةل العامة االشرتاطات -ألف 

 عامىة اشى اطات إرفىاذُ  االسىتهالكية املنتجىات سىالمة تعزيىز لضىمان فعاليىة األكثىر الوسىا   من -28
 القىىىراا مىىىن اخلىىىام  الفىىىر  مىىى  ومتاشىىىيا  . املسىىىتوا ة السىىىل و  الوطنيىىىة لسىىىل اب يتعلىىى  فيمىىىا لسىىىالمةل إلزاميىىىة

A/RES/70/186، مسىؤولون املنتجىني أن على  املنىت  لسىالمة العىام االش ا  ين  أن ينبس، ،17 الفقرة 
 .ة""معقول بصواة م موان   املنت   يالون أن الطبيع، الوض  يف يعي ما وهو م مورة، منتجات عرض عن
 هىو توق املفى - خطىر كى   مىن يىا  خال ا  منتجى يعىرض أن  املنىتِّ  مىن توق ي أره يعي ال هذاو  -29
 علىى ف .(28)حىىد أ ىن يف منحصىىرا   ُوجىىد إن طىىراخل يالىىون أن أو خطىىر بىىدون املنىىت   يالىىون أن إمىىا

 تشىم  للسىالمة عىام اش ا  عل  (1999) ماليزاي يف املستهلك محاية قارون ين  املثال، سبي 
 ؛تسىىويقه مىىن والسىرض  املنىىت   هبىىا  سىو ي الىىي الطريقىىة :يلى، مىىا التجاايىىة املنشى ت التزامىىاتُ  مبوجبىه
 التحىىىذيرات أو والتعليمىىىات ابملنىىىت ؛ يتعلىىى  فيمىىىا عالمىىىة أي اسىىىتصدامو  ؛وشىىىالله املنىىىت  وتسليىىىف
 .(29)املنت  تركيبة أو استصدام أو حبف  املتعلقة

 املعايري -ابء 
 أن جيىىىب ،(30)ملنتجىىىاتا لسىىىالمة العامىىىة االشىىى اطات حتديىىىد علىىى  القىىىارون يىىىن  ال عنىىىدما -30
 لسىالمة الىدريا املعىايري حتديىد املنتجىات سىالمةب املعنيىة سىلطاتال و/أو املسىتهلك محايىة وكىاالت تتوىل

 شىاللهو  املنىت  ب كيبىة هىذه السىالمة معايري ترتب  قدو . لالختصاص وفقا   معينة، سل  حيال املستهلك
 .بعده أو التصني  أثنا  السل  ابختباا ا  أيض تتعل  أن وميالن. هاستصدام وتعليمات هووس
 معرفىىىىة التجز ىىىىة وجتىىىىاا للمصىىىىنعني الطوعيىىىىة املعىىىىايري وحىىىىى اإللزاميىىىىة السىىىىالمة معىىىىايري وتتىىىىيح -31

 القياسى، للتوحيىد الدوليىة املنظمىة وتعمى . املنتجىات سىالمة اشى اطات حتىد  الىي األساسىية املعلومات
 مجيىى  مىىن كبىىرية  رسىىبة تسىىتمدو . االسىىتهالكية املنتجىىات بسىىالمة اخلاصىىة املعىىايري وضىى  علىى  )األيىىزو(
 املنظمىىة تعتمىىد قطىاع،، معيىىاا ولوضىى . املنظمىة واث ىى  مىىن العىامل أحنىىا  مجيىى  يف املطبقىة الوطنيىىة املعىايري
 الوطنيىىة املؤسسىة املعىي القطىا  يبلىى  أن يف األوىل اخلطىوة تتمثى و . القطاعىات خمتلىىف ممثلى، خى ة على 

 بعىىض يالىىون أن ميالىىنو . معيىىاا وضىى  إىل حاجىىة وجىىو  عىىن - األيىىزو يف عضىىو هىى، الىىي - املعتمىىدة
 . (31)لالختصاص وفقا   خاصة، مؤسسات أو حالومية هي ات ذكرهم السالف األيزو أعضا 
__________ 

 ،2001 األول/ يسىىم  كىىارون  3 املىىؤا  واجمللىى ، األواويب ال ملىىان عىىن الصىىا ا EC/2001/95 التوجيىىه إىل اسىىتنا ا   (28)
 العا يىىىة االسىىىتصدام ظىىىروف يف يشىىىال ، ال منىىىت  أي ‘مىىى مون منىىىت "‘ بعبىىىااة يقصىىىد املنتجىىىات، سىىىالمة بشىىى ن

 وال كيىىىب التشىىسي  متطلبىىات - االرطبىىا  عنىىد - وكىىذلك االسىىتصدام، مىىدة ومنهىىا معقولىىة، بصىىواة املتوقعىىة أو
 مقبىىىىوال   مسىىىىتواها ويعتىىى  املنىىىىت ، اسىىىىتصدام مىىى  تىىىىتال م  ريىىىا حىىىىدو  يف أخطىىىىااه تظىىى  أو أخطىىىىاا أي والصىىىيارة،
 ."... األشصاص وصحة لسالمة احلماية من عالية  اجة م  ومتماشيا  

 /https://mystandard.kpdnkk.gov.my/mystandard_portal2014/document ارظر (29)

akta_perlindunganpengguna1999.pdf  (2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل. 
 ،2001 األول/ يسىىىم  كىىىارون  3 املىىىؤا  واجمللىىى ، األواويب ال ملىىىان عىىىن الصىىىا ا EC/2001/95 التوجيىىىه ارظىىىر (30)

 .2 املا ة املنتجات، سالمة بش ن
(31) ISO, 2017, How we develop standards،  يف متىىا https://www.iso.org/developing-standards.html 

 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل 

https://mystandard.kpdnkk.gov.my/mystandard_portal2014/document/akta_perlindunganpengguna1999.pdf
https://mystandard.kpdnkk.gov.my/mystandard_portal2014/document/akta_perlindunganpengguna1999.pdf
https://www.iso.org/developing-standards.html


TD/B/C.I/CPLP/12 

11 GE.18-06823 

 وكلمىا. االسىتهالكية املنتجىات سىالمة معىايري يف الزاويىة حجىر القطاعيىة عايريامل وتشال  -32
 وأوجىىه ابألخطىىاا امعرفتهىى وزا ت إال االسىىتهالكية املنتجىىات تصىىني  يف هتىىاخ   الشىىركات عمقىىت
 املنتجىات سىالمةب املعنيىة سىلطاتالو  املسىتهلك محايىة وكىاالت تشىج  وابلتايل،. احملتملة اخلطواة
 يف للمسىىاعدة املنىىت  سىىالمة مبعىىايري طواعيىىة وااللتىىزام طوعيىىة معىىايري وضىى  علىى  التجاايىىة املنشىى ت
 سىىىىالمة جلنىىىىة تشىىىىااك املثىىىىال، سىىىىبي  علىىىى ف. ةمعقولىىىى غىىىىري وأضىىىىراا أخطىىىىاا مىىىىن املسىىىىتهلك محايىىىىة

 وتسىىىىاعد الطوعيىىىىة املعىىىىايري جلىىىىان مىىىىن العديىىىىد يف املتحىىىىدة الىىىىوالايت يف االسىىىىتهالكية املنتجىىىىات
 فا ىدة وتبي نىت. هبىا املعمىول الطوعيىة السىالمة عىايريمب متقيىدا   املنت  كان  إذا ما حتديد يف الشركات

 كىىان  إذا مىىا بشىى ن مبىىد ، اسىىتنتاج إىل اخللىىوص اللجنىىة مىىوظف، علىى  تسىىه  الىىي املمااسىىة هىىذه
 سىىىالمة محايىىىة قىىىارون مىىىن 15 املىىىا ة إىل اسىىىتنا ا   املسىىىتهلك علىىى  كبىىىريا    خطىىىرا   ميثىىى  معىىىني منىىىت 

 .(32)(1972) املتحدة الوالايت يف املستهلك
 مىىىن ،ملحوظىىىا   مسىىىتوى للشىىىركات االجتماعيىىىة املسىىىؤولية فيهىىىا بلسىىىت الىىىي البلىىىدان ويف -33

 إليهىىىا وينظىىىر (33)السىىىو  يف املنتجىىىات مىىىن رىىىو  كىىى   علىىى  تسىىىري طوعيىىىة معىىىايري وجىىىو  الشىىىا  
 . (34)للقطا  يةتوافق معايري أو قطاعية ممااسات أفض  ابعتبااها

 التنظىىيم مبىىا اات تشىىال  مث، ومىىن .(35)املسىىتهلك ثقىىة قيمىىة تىىداك القطاعىىات وأخىىذت -34
 ولتالملىة املسىتهلك محايىة مىن املتوخىاة املشىروعة املصىاح لصىون حاسىا   عىامال   تتصذها الي الذايت

 مىىى  متسىىىقة املبىىا اات هىىىذه تالىىىون أن وينبسىى، احلمايىىىة؛ هبىىىذه املتصىىلة التنظيميىىىة واللىىىوا ح القىىوارني
 امليىىىدان يف والتنميىىىة التعىىىاون منظمىىىة حبثىىىتو . املسىىىتهلك محايىىىة تعىىىزز لالىىى، احلالوميىىىة السياسىىىات
 الىي العوامى  حىول اؤى وقدمت املستهلك محاية يف للقطاعات الذايت التنظيم إسهام االقتصا ي

 ،للقطىا  الىذايت التنظىيم تسطيىة مىدىو  ،املشىااكني اتالتزامى قىوة :وهى، ،املبىا اات هىذه جنىا  تتيح
 . (36)االلتزام عدم وعواقب ،اباللتزامات نياملشااك تقيد ومدى

__________ 

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

safety standards،  يف متىىا https://www.law.cornell.edu/cfr/text/16/1115.8  ريسىىان/ 24 يف عليىه )اطلى 
 .(2018 أبري 

ىىىىىركبات من ابتدا  االستهالكية، املنتجات مب ات تتعل  طوعية معايري مثة (33) ىر ة إىل الصسرية الىم   وتعتمىد. األطفىال أسِّ
 لتلىىك امتثا ىىا إىل تشىىري مىىا كثىىريا    وهىى، املنازعىىات، سىىيا  ويف منتجاهتىىا تصىىميم عنىىد املعىىايري هىىذه علىى  الصىىناعة
 تبقى  فهى، املنتجىات، خطىواة أوجىه مىن حتىد ان ميالىن املعىايري أن وم . منتجاهتا تصاميم عن الدفا  عند املعايري

 C Pollack-Nelson and S Waters ارظىر. املنتجىات خطىواة أوجىه بعىض تعاج ال قد مث، ومن.  ريا اش اطات

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) Promotional Products Association International, 2017, Product responsibility best practices: Voluntary 

standards،  يف متىىىىىىىىىىا http://www.ppai.org/media/1784/pr_bp_mandatoryvsvoluntarystandards.pdf  اطلىىىىىىىىىى( 
 .(2018 آذاا/ماا  24 يف عليه

(35) SAI Global, n.d., The consumer trust index: What your organization needs to know about trust،  متىا 
 https://m.comms.saiglobal.com/res/saiglob_mkt_prod1/35e4a9a13298fa9d606d7627afbff6ab.pdf يف

 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل 
 ,OECD, 2015, Industry self-regulation: Role and use in supporting consumer interests, 2015 ارظىر (36)

DSTI/CP(2014)4/FINAL. 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/16/1115.8
http://www.ppai.org/media/1784/pr_bp_mandatoryvsvoluntarystandards.pdf
https://m.comms.saiglobal.com/res/saiglob_mkt_prod1/35e4a9a13298fa9d606d7627afbff6ab.pdf
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 ملسؤوليةاب املتعلقة قواننيال -جيم 
 التجاايىة املنشى ت مبسؤولية مباشرة االستهالكية املنتجات سالمةب املتعل  تشري ال يرتب  -35
 املرتبطىة املسىؤولية تق  ،التوايد سلسلة طبيعة إىل وابلنظر .(37)السو  يف تطر  الي املنتجات عن

 القىىوارني وختىىو ِّل. التجز ىىة وجتىىاا واملىىوزعني املصىىنعني علىى  السىىو  يف وتبىىا  ُتطىىر  الىىي ابملنتجىىات
 سىىب  مىىن ذلىىك غىىري و/أو تعىىويضب املطالبىىة يف احلىى  الوطنيىىة، احلىىدو  رطىىا  ضىىمن للمسىىتهلك،
 ومىىن. م مورىىة غىىري سىىل  بسىىبب أخىىرى ألضىىراا أو جسىىدي ألذى تعىىرض إذا األخىىرى االرتصىىاف

 أخرى آليات هماستصدام أو احملاكم أمام  عاوى املستهلالني إقامة إمالارية تشال  مثايل، منظوا
 األمىر هىذا أن غىري. أمىاان   أكثىر منتجىات عرض عل  ملوا ينا حيم  ا  حافز  أيضا   املنازعات لتسوية
 بشى ن املتاحىة واملعلومىات املنتجىات، بسىالمة يتعلى  فيمىا حبقوقهم املستهلالني وع، عل  متوقف
 قىىارون ويالتسىى،. املطالبىىات هىىذه إحقىىا  إىل السىىع، علىى  وقىىداهتم ،االقتصىىا ية مصىىاحلهم محايىىة
 علىىى  (38)العقىىىو  قىىىارون وينطبىىى . احلىىىاالت هىىىذه يف وجاهىىىة التقصىىىريية املسىىىؤولية وقىىىارون العقىىىو 
 - عا ة التجز ة اب   أي - واملوا  املستهلك بني مباشرة عالقة عل  تنطوي الي التعاقد اتفاقات

 .التوايد سلسلة يف مزو  أقر  هو الذي املنت ، اب   إىل يرجعون ما عا ة املستهلالني نأل

 السلع اسرتجاع التصحيحية: التدابري -دال 
 (39)السىل  اسى جا  جمىال يف حمىد ة سياسىات وال ازيى  أسى اليا مثى  الىدول بعىض تطب  -36

 السىىو ، مىىن امل مورىىة غىىري املنتجىىات لسىىحب تصىىحيحية تىىدابري التجاايىىة املنشىى ت اختىىاذ تقتضىى،
 مبجىر  املنتجىات مىن منىت  ابسى جا  التجاايىة املنشى ت تُلىزم مث ومىن. املسىتهلالني إبىالغ وكذلك
 . (40)ضرا عل  املنطوي طراخل من أ ىن حد يف تسببه إمالارية استشعاا

 املسىىىىتهلالني مشىىىىااكة علىىىى  يقىىىىوم اتنتجىىىىامل لسىىىىالمة هبىىىىا خىىىىاص رظىىىىام أسىىىى اليا لىىىىدىو  -37
 تسطى، الي خل هتا وفقا   كاالتالو  بني السلطات وتتوز . العملية يف احلالومية والوكاالت واملوا ين
 املنتجىات فتصىن  و . (41)الاليميا يىة( واملىوا  واأل ويىة األغذيىة ذلك يف )مبا املنتجات ف ات خمتلف
 ختضى و  عامىةال سىتهالكيةاال نتجىاتامل ف ىة ضىمن أعاله املذكواة الف ات من أي يف تدخ  ال الي

 مثىى  املنتجىىات بسىىالمة املتعلقىىة التىىدابري اللجنىىة وتتىىاب . األسىى الية واملسىىتهلك املنافسىىة جلنىىة ملراقبىة
 إرتىىىاج علىىى  حتفىىىز الىىىي احلالوميىىىة والقىىىوارني ،املىىىوا ين جارىىىب مىىىن املعتمىىىدة الطوعيىىىة اإلجىىىرا ات
 والتثقيىىف اإلعىىالم جارىىبو   مورىىة،امل غىىري املنتجىىات بيىى  علىى  املفروضىىة والقيىىو  م مورىىة، منتجىىات

__________ 

 بعضىىىىها يتعلىىىى  أساسىىىىية، اف اضىىىات سىىىىتة إىل ابملنتجىىىىات املتصىىىلة املسىىىىؤولية حتىىىىد  الىىىي احلديثىىىىة القىىىىوارني تسىىىتند (37)
 A Schwartz, 1992, The ارظىر. السىو  يف خبلى  متعلقىة كامنىة  أبسىبا  اآلخىر والىبعض املسىتهلك بتفضىيالت

case against strict liability, Fordham Law Review, 60(5):819–842. 
 املشىىاللة هىىذه ملعاجلىىة شىىيوعا   األكثىىر الوسىىا   مىىن التعاقديىىة العالقىىة ومبىىدأ اإلذعىىان عقىىو  علىى  االعتمىىا  يبقىى  (38)

 . 2017 األورالتا ، ارظر العقو ، قوارني إىل استنا ا  
 حلظىىر، أو إلزامىى، ملعيىىاا ميتىىثالن ال أو السىىالمة علىى  خطىىر علىى  ينطىىواين اخلدمىىة أو املنىىت  كىىان  إذا مىىا حالىىة يف (39)

 مىىىن املنتجىىىات هىىىذه سىىحب املعنيىىىة التجاايىىىة املؤسسىىة تتىىىوىل أن وجيىىىب. اسىىى  ا ه طلىىب إىل احلاجىىىة تىىىدعو فقىىد
 .العامة السلطات مراقبة حتت السو 

 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل  http://portal.mj.gov.br/recall ارظر (40)
 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل  https://www.productsafety.gov.au/about-us/who-regulates-what ارظر (41)

http://portal.mj.gov.br/recall
https://www.productsafety.gov.au/about-us/who-regulates-what
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 النظىىىام وليعىىو . خطىىىواة  ون واسىىتصدامها امل مورىىىة املنتجىىات اختيىىىاا لمسىىتهلكل يتيحىىىان اللىىذين
 وإ ااة حتديىىىد يف التنظيميىىىة وا ي ىىىات واملسىىىتهلالني جاايىىىةالت املؤسسىىىات مشىىىااكة علىىى  األسىىى ايل
 املسىاعدة يف أساسىيا   عىامال   واملىوا ين املسىتهلالني تعىاون ويشىال ِّ . امل مورىة غىري نتجىاتامل أخطاا
 . (42)تنظيم، تدخ  إىل حتتاج قد والي خطواة تشال  الي املنتجات حتديد عل 
 يف املدورىة املستهلك محاية تشريعات إىل ال ازي  يف املعيبة السل  اس جا  رظام ويستند -38
 تتصىذ إجىرا ات ال ازيلى، السىل  اسى جا  رظىام ويشىم  .(43)1990 لعام املستهلك محاية قارون
 املسىتهلك، محايىة سىلطات وتنفيىذها مراقبتهىا وتتىوىل اإلر رىت، ع  أو العا ية القنوات طري  عن
 )مثى  األخىرى التنظيميىة السىلطات عىن فضىال   الصىحية، اتوالسىلط ،اتلقياسىاب املعنيىة سلطةالو 

 سىىلطات وجتىىري. القضىىا ية والسىىلطة ،واملسىىتهلالني التجاايىىة، واملنشىى ت ،لنقىى (اب املعنيىىة السىىلطة
 وإذ. للسىل  ا  إلزاميى اسى جاعا   التجاايىة املنشى ت على  تفىرض قىد حتقيقىات أيضىا   املسىتهلك محايىة
 جهىو  يف أيضىا   البلىد هىذا يشىااك ،(44)العىامل يف تشىد ا   األكثىر التشىريعات أحد ال ازي  يف يوجد
  اخىى  أخىىرى تعىىاون ومبىىا اات محىىالتو  حتقيقىىات يفو  املسىىتهلك، وسىىالمة صىىحةب متعلقىىة ة وليىى

 .األمريالية الدول ومنظمة (45)املش كة اجلنوبية السو 
 املنتجىىىىىىىىات سىىىىىىىىالمة جمىىىىىىىال يف ومفصىىىىىىىىلة شىىىىىىىىاملة تشىىىىىىىريعات األواويب االحتىىىىىىىىا  ويطبىىىىىىى  -39

 قىىوارني إرفىىاذ ةيمسىىؤول األعضىىا  الىىدول تتىىوىل ،األواويب االحتىىا  رظىىام ومبوجىىب .(46)االسىىتهالكية
 يف أيضىىىىا   املنتجىىىىات لسىىىىالمة العامىىىىة االشىىىى اطات تىىىىر و  .(47)السىىىىو  مراقبىىىىةو  املنتجىىىىات سىىىىالمة

 املعىىىىايري صىىىىياغة األواوبيىىىىة املقىىىىايي  توحيىىىىد منظمىىىىات وتتىىىىوىل. ابلقطاعىىىىات اخلاصىىىىة التشىىىىريعات
 ميالىىىىىنو . األواويب لالحتىىىىىا  الرسيىىىىىة اجلريىىىىىدة يف األواوبيىىىىىة املنتجىىىىىات معىىىىىايري نشىىىىىرت كمىىىىىا  الطوعيىىىىىة
 الىىدول مىىن يطلىىب اسيىىا   قىىرااا   تعتمىىد أن ،حىىدة علىى  حالىىة كىى   أسىىا  علىى  األواوبيىىة، للمفوضىىية
 مىىىىن منتجىىىات سىىىحب أو اسىىىى جا  أو جسىىىيما ، خطىىىرا   تشىىىال  الىىىىي املنتجىىىات حظىىىر األعضىىىا 
 األعضىىىا  والىىىدول األواوبيىىىة املفوضىىىية إخطىىىاا األعضىىىا  الىىىدول علىىى  يتعىىىني وابملثىىى ، .(48)السىىىو 
 املسىىىتهلالني وسىىىالمة صىىىحة علىىى  خطىىىرا   تشىىىال  الىىىي أسىىىواقها يف املطروحىىىة ملنتجىىىاتاب األخىىىرى

 السىىري  اإلرىىذاا رظىىام خىالل مىىن اإلبىىالغ اهىىذ وينفىذ. األخىىرى األواويب االحتىىا  أسىىوا  يف تتىوفرو 
 ملصتصراب ا  أيض واملعروف اخلطرة، السذا ية غري ملنتجاتاب اخلاص

RAPEX
(49) . 

__________ 

 https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/mandatory-standards ارظىىىىىىىىىىىىىىر (42)
 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل 

(43) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm  (2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل. 
 العاليىة املنتجىات على  حالىرا   املعيبىة السىل  اسى جا  طلبىات تظى  اجملىال، هىذا يف حىرص مىن البلىد يبديه ما اغم (44)

 .األطفال بلعب يتعل  منها وقلي  واآلالت، املركبات مث  التاللفة
 http://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/11/recalls-specific-new-regulation ارظىىىىىىىىر (45)

 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل 
 24 يف عليىىىىىىىىه )اطلىىىىىىىى  http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/our-strategy/index_en.htm ارظىىىىىىىىر (46)

 .(2018 ريسان/أبري 
 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل  http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/index_en.htm ارظر (47)
 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل  https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en ارظر (48)
 )اطلىىىىىىى  http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm ارظىىىىىىىر (49)

 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه

https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/mandatory-standards
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm
http://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/11/recalls-specific-new-regulation
http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/our-strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm
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 وتثقيفه املستهلك توعية -هاء 
 ،الثالى  فىر ال التوجيهيىة، ملبىا ئا مىن العىام الشى  يف تثقيفهو  املستهلك إعالم موضو  ير  -40

 املبىىىىا ئ طريىىىى  عىىىىن حتقيقهىىىىا يقصىىىىد الىىىىي املشىىىىروعة السىىىىاايت أحىىىىد ابعتبىىىىااه و)و(، )ه(5 الفقىىىىرة
 وتطىىوير ،والسىىالمة لصىىحةاب املتعلقىىة األخطىىاا مىىن املسىىتهلك محايىىة موضىىو  جارىىب إىل التوجيهيىىة،

. األعضىىىا  الىىىدول يف املعيبىىة السىىىل  اسىى جا  إبجىىىرا  يتصىىى  فيمىىا سىىىيما ال املسىىتهلك، محايىىىة ثقافىىة
 قىىوارني مىن العديىد تىىن  ،محايتىه فعاليىة يف يسىىهمان عىامالن وعيىه وإذكىىا  املسىتهلك إعىالم أن مبىاو 

 بصىرف ،(50)هوحتىذير  تىهتوعي اب  مىن املوضىو  ذاهبى املسىتهلك إعىالم ضىرواة على  اتاملنتج سالمة
 إىل احلاجىىة وتسىىري. اسىى جاعه املطلىىو  للمنىىت  األول أو املباشىىر املشىى ي وهىى كىىان  إذا عمىىا النظىىر
 ف ىات على  ا  أيضى التشىري ( )حسىب اخلطىرة اخلىدمات أو للمنتجىات احملتملىني الضحااي مجي  إبالغ
 .(51)خطري ملنت  ضحية يالون أن ميالن شص  أي نأل ،النا  من أخرى

 األطفال لعب صناعة جمال من إفرادية حالة -واو 
 الىىوالايت سىىلطات مىى  التعىىاون يف األاجنتينيىىة التجربىىة يبىىني الىىذي أ انه 2 اإلطىىاا ارظىىر -41

 .األطفال لعب جمال يف املتحدة
   2 اإلطاا

 األرجنتني
 التنظيمىىىىىى، واملرسىىىىىىوم املسىىىىىىتهلك حلمايىىىىىىة 24240 اقىىىىىىم القىىىىىىارون يىىىىىىنظم األاجنتىىىىىىني، يف 

 .االستهالكية املنتجات سالمة جمال 1798/94 اقم
 الوطنيىىة املديريىىة إىل Kids II Far East Limited ةشىىرك قىىدمت ،2017 مىىاا آذاا/ يفو  
 توا هىا الىي (Oball Rattles) ااتلىز أوب  للعبة طوع، اس جا  طلب األاجنتني يف املستهلك حلماية
 .Topco Marketing Ltd شركة

 اابلىز أوبى  منتجىات مىن قطى  504 من يقر  ما بي  ،2016 يناير/الثاين كارون  منذو  
 شىىىىركة تتلقىىىىو . 2016 أكتىىىىوبراألول/ تشىىىىرين 21 قبىىىى  ُصىىىىن  قىىىىد املىُىىىىىىىنت   وكىىىىان. األاجنتىىىىني يف

Kids II ذلىىك عىىن وينىىت . مسلقىىة تبقىى  ال للعبىىة الشىىفافة يةالبالسىىتيال سرفىىةال أن مؤ اهىىا شىىالاوى 
 .العمر من سنوات ثال   ون لألطفال اختنا  خطر يف وتسببها الصسرية األجزا  ارفالت خطر

 إىل وجههموتىىى املنىىىت  اسىىى جا   انم بىىى املسىىىتهلالني صطرىتىىى إعىىىالانت الشىىىركة ورشىىىرت 
 تالىاليف من ذلك إىل وما املدفو  الثمن ستعا ةال ابلشركة واالتصال هاستصدام عن ا  فوا  لتوقفا

 .(السري  ال يد أو ا اتف طري  )عن
 

__________ 

 https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=SafeProducts ارظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر (50)

Online&lng=enو ؛https://www.consumerprotection.govt.nz/tradingstandards/product-safety/keeping-

kids-safe/و ؛http://www.justica.gov.br/news/senacon-lanca-site-de-recall-no-27o-aniversario-do-cdc.2 
 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل 

(51) http://www.hfw.com/downloads/HFW-Aerospace-Bulletin-0713.pdf  (2018 ريسان/أبري  25 يف عليه )اطل. 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=SafeProductsOnline&lng=en
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=SafeProductsOnline&lng=en
https://www.consumerprotection.govt.nz/tradingstandards/product-safety/keeping-kids-safe/
https://www.consumerprotection.govt.nz/tradingstandards/product-safety/keeping-kids-safe/
https://www.consumerprotection.govt.nz/tradingstandards/product-safety/keeping-kids-safe/
http://www.justica.gov.br/news/senacon-lanca-site-de-recall-no-27o-aniversario-do-cdc.2
http://www.hfw.com/downloads/HFW-Aerospace-Bulletin-0713.pdf
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 سىىالمة جلنىىة لىىدى االسىى جا  طلىىب رفىى  ُسىىج ِّ  الىىدويل، التعىىاون أ يىىة علىى  وكمثىىال 
 :(52)التايل النحو عل  املتحدة الوالايت يف االستهالكية املنتجات

 ت :املن اسم Oball Rattle؛ 
 أن ميالىىىىن للعبىىىىة اخلىىىىااج، السىىىىطح علىىىى  املركىىىىب الشىىىىفاف البالسىىىىتيك قىىىىرص :ةا و اخلطىىىى 

 ؛الصساا األطفال عل  اختنا  خطر تشال  صسرية كرايت  ارفالت يف متسببا   ينالسر،
 ؛املدفو  الثمن استعا ة :التسوية 
 ؛2017 ماا آذاا/ 2 :املعيبة السلعة اس جا  طلب اتايخ 
 ا(كند  يف قطعة 17 000 حنو بي  ذلك، إىل )إضافة 680 000 حوايل :املنت  كمية. 

 املنشى ت تتصىذها أن ميالىن الي التدابري من العديد هناك اإلرفاذ، إجرا ات جارب إىلو  -42
 ،الىىذكر اآلرفىة اإلفرا يىة احلالىة يف موضىح هىو فالمىا. سىوا  حىد على  التنظيميىة وا ي ىات التجاايىة
 يف اخلطىىىرة املنتجىىىات توزيىىى  ووقىىف منىىى  يف ا يسىىىيا    واا   املعلومىىىات وتبىىا ل الىىىدويل التعىىىاون يىىؤ ي
 جيىىب الىىي األساسىىية التىىدابري ابلتفصىىي  التوجيهيىىة املبىىا ئ توضىىحو . العىىامل أحنىىا  مجيىى  يف السىىو 
 .املستهلالني سالمة حلماية اتباعها التجااية واملؤسسات األعضا  الدول عل 

 الدويل التعاون -خامساا  
 الثنا يىىة املسىىتوايت وعلىى  املنىىاط  خمتلىىف يف األخىىرية السىىنوات يف املبذولىىة اجلهىىو  شىىال لت -43

 املتابعىىىة عىىىن املسىىىؤولة اجلهىىىات جهىىىو  سىىىيا  يف ةأولويىىى ذا موضىىىوعا   األطىىىراف واملتعىىىد ة واإلقليميىىىة
 ،اإلقليميىة املنظمىات آليىات سىيا  يف تنىداج إقليمية مبا اات واختذت. املنتجات سالمةل التنظيمية

 اسى جا  إجىرا ات وبوابة ؛(53)السذا ية غري للمنتجات األواويب السري  اإلرذاا رظام مثال   ذلك ومن
 ملنظمىىة التابعىىة املسىىتهلك وسىىالمة صىىحة شىىبالةو  ؛(54)آسىىيا شىىر  جنىىو  أمىىم رابطىىةل املعيبىىة السىىل 
 الىوالايت يف االسىتهالكية املنتجىات سىالمة جلنىة بىني التعاوريىة الشىراكة وإطىاا ؛(55)األمرياليىة الدول
 .املالسيك يف املستهلك حلماية االحتا ية والوكالة الالندية الصحة ووزااة املتحدة
 التعىىىىاون منتىىىىدى رظىىىىام أيضىىىىا   ا امىىىىة اآلليىىىىات مىىىىن لقىىىىااات،ل العىىىىابر التعىىىىاون صىىىىعيد وعلىىىى  -44

 وكىذلك املنتجىات سىالمة حىوا   بشى ن علومىاتامل بتقاسىم اخلىاص ا ىا ئ واحملىي  آلسيا االقتصا ي
 بشىى ن البيىىاانت رقىى  تتىىيح الىىي ،السذا يىىة غىىري للمنتجىىات السىىري  اإلرىىذاا نظىىامل ابلصىىني اخلاصىىة اآلليىىة

 إطىااا   النظامىان هىذان ويشىال  .(56) الصىينية والسىلطات األواوبيىة املفوضىية بىني امل مورىة غىري املنتجات
 .التحق  عمليات واستنتاجات امل مورة غري املنتجات بش ن املعلومات تبا ل عل  يشج  للتعاون
__________ 

(52) https://www.cpsc.gov/Recalls/2017/kids-ii-recalls-oball-rattles#  (2018 ريسان/أبري  25 يف عليه )اطل. 
 https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=view ارظىىىىىىىىىىىىىىر (53)

Product&reference=A12/0867/17  (2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل. 
 ريسىىىىان/ 24 يف عليىىىىه )اطلىىىى  http://www.aseanconsumer.org/accp/index.php?r=portal/article&id=3 ارظىىىىر (54)

 .(2018 أبري 
 .(2018 ريسان/أبري  24 يف عليه )اطل  https://www.sites.oas.org/rcss/en/Pages/default.aspx ارظر (55)
 .2016 االقتصا ي، امليدان يف والتنمية التعاون منظمة (56)

https://www.cpsc.gov/Recalls/2017/kids-ii-recalls-oball-rattles
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/0867/17
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/0867/17
http://www.aseanconsumer.org/accp/index.php?r=portal/article&id=3
https://www.sites.oas.org/rcss/en/Pages/default.aspx
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 خىالل مىن االقتصىا ي امليىدان يف والتنمية التعاون منظمة تنش  العامل،، املستوى عل و  -45
 بوابىىةال قبيىى  مىىن عىىامل، بعىىد ذات ومبىىا اات االسىىتهالكية املنتجىىات بسىىالمة ةاملعنيىى ةملىىاالع الفرقىىة
 . (57)املعيبة السل  الس جا  العاملية

 لألونكتاد تم احمل دورالو  للمناقشة قضااي -سادساا  
 :التالية القضااي القا مة  واته يف يتناول أن يف يرغب الدويل احلالوم، اخل ا  فري  لع  -46

 لتبىىىىا ل أساسىىىىا   تالىىىىون أن املسىىىىتهلك حلمايىىىة العامليىىىىة األورالتىىىىا  خلريطىىىىة ميالىىىن )أ( 
 سىىىىالمةب املتعلقىىىىة املعلومىىىىات ولتقاسىىىىم املسىىىىتهلك محايىىىىة بسىىىىلطات اخلاصىىىىة االتصىىىىال معلومىىىىات
 االستهالكية؟ املنتجات سالمة بش ن التفاهم تعزيز زاي ة ميالن يفك.  االستهالكية املنتجات
 االسىىتهالكية، املنتجىىات سىىالمة جمىىال يف املمااسىىات أفضىى  تقاسىىم جارىىب إىل ()  

 الدويل؟ املستوى عل  تناو ا ينبس، الي األخرى اجملاالت ه، ما
 تعزيز جمال يف اجلااية والعاملية اإلقليمية اجلهو  دعمي أن لألورالتا  ميالن كيف )ج( 
 االستهالكية؟ املنتجات سالمة

    

__________ 

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

https://globalrecalls.oecd.org/front/index.html%23/recalls

