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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة التجارة والتنمية

 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك 

 الدورة السادسة

  2022تموز/يوليه  19و 18 ،جنيف

 من جدول األعمال المؤقت 6البند  

طرائق لتنفيذ التوصييييييييية المتعلقة بمنا موتيا المنتجات ا سييييييييته  ية  ير   
 المأمونة المعروفة عبر الحدود 

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
ينبغي أن يتمتع جميع المستتتتتن بحن الح اللعتتتتول ع   منتخار .حو شكو ح وتةتتتت    ما    

لوي  االنستتتب  ل دول األع تتتاأل ني األو بتاحح  المستتتتن بحن من األشكال التي تندح هتتتلتنت و تتت متنت أو 
التي   ،وتةتتت   التوهتتتي  المتم ع  امنع توزيع المنتخار اي تتتتن لي  .حو المعمو   المموون  عبو اللدوح

اعتمتتد تتا مؤتمو األمت المتلتتد  اللتتامن الممني اتتا تتتتتتتتتتتتتتتمواا جميع جوا تت  مخموعتت  المبتتاح  والعواعتتد  
ني تةوين   ،األطواف من أج  م انل  الممال ار التخالي  التعححد    المنعف  المتفح ع حنا اتفاقتتتتات متمدح

العتتتت  لا العتتتت   عالميات الإل يدعو ذل  اتءال ذجواألار اةتتتتعن  إا الءكو الإل   ،2020األول/ألتوبو  
وتموا تخالب  ،الستتتتياذ الإل اعت مدر ايه التوهتتتتي  ،يندح  تتتت م  المستتتتتن  ح وتت تتتتمن  إ  المإ و 

وتناقش  تتتتتتتب    ،ع توزيع المنتخار .حو المعمو   حاش  اللدوح الوطني  وشالجناالدول األع تتتتتتتاأل ني من 
تلدح المإ و  العحوح    ،ذل األ الوعي ني أو تتتتتتتتال المستتتتتتتتتن بحن والمؤ تتتتتتتتستتتتتتتتار التخالي ح وع و  ع   لل 

وتستتتتت و ال تتتتتوأل ع    تتتتتوول     ،اللالي  التي تلّد من قدلار الل ومار ع   المم  اةتتتتتعن  إ  المستتتتتعل 
 وتعتوح  ب  التماون والتنفحإح ،ن الدوليتلسحن التماو 
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 مقدمة -أو ا  

التي اعتمدتنا الخمعي  المام  ألول مو     ،تعّو مباح  األمت المتلد  التوجحني  للما   المستتتتتتتتتتتتتتتن   -1
ا تتتتتتتتتتتتوول  تمتع المستتتتتتتتتتتتتن بحن الح اللعتتتتتتتتتتتتول ع    ،( 1) 2015و علت آشو مو  ني عام   1985ني عام 

منتخار .حو شكو  وتؤ د ع    ما   المستتتتتتن بحن من األشكال التي تندح هتتتتتلتنت و تتتتت متنت ااعتبال ا  
أ د ا تياجاتنت المةتتتتووع ح وتةتتتتخع المباح  التوجحني  أ  تتتتات ع   اعتماح تدا حو  تتتتيا تتتتاتي  تتم ح الما   

 عن ممايحو لس م  وجوح  الس ع والءدمار اي تن لي ح ن  ت   ،الس م  البد ي  ل مستن بحن

وقتتد ألتتد مؤتمو األمت المتلتتد  اللتتامن الممني اتتا تتتتتتتتتتتتتتمواا جميع جوا تت  مخموعتت  المبتتاح  والعواعتتد   - 2
الإل ععد ني الفتو     ، المنعف  المتفح ع حنا اتفاقتتتتتتات متمدح األطواف من أج  م انل  الممال ار التخالي  التعححد   

أ مي  تمزيز أطو  تتتتتت م  المنتخار اي تتتتتتتن لي  ع   العتتتتتتمد  ، 2020تةتتتتتتوين األول/ألتوبو    23  ذل   19من  
واعتمد التوهتتتتتتتي     ، الوطني واإلق يمي والدولي للما   المستتتتتتتتن بحن من األشكال التي تندح هتتتتتتتلتنت و تتتتتتت متنت 

و إ  التوهتتتتتتي   ي العتتتتتت    ح ( 2) المتم ع  امنع توزيع المنتخار اي تتتتتتتن لي  .حو المعمو   المموون  عبو اللدوح 
 األول لو الع   عالميات الإل يدعو ذل  اتءال ذجواألار اةعن  إا الءكو الإل يندح   م  المستن  ح 

و تتتتتتتتتّ ت نويح الءبواأل الل ومي الدولي الممني اعوا حن و تتتتتتتتتيا تتتتتتتتتار  ما   المستتتتتتتتتتن   ني حولته  -3
وتمنع   ،  .حو معمو   مموون  عبو اللدوحالءامست  اعن اّتبا   تيا تار نمال  تمنع توزيع منتخار ا تتن لي 

ن تع  المستتتتتتن   ويتي  أو تتتتتاعات أللو  الممال تتتتتار التخالي  المخلف  أو الم تتتتت     و أمو  م ن أن  لستتتتتّ
ونعتتات ل مبتتدأ   ،مواتتتا  ل تنميتت  ايقتعتتتتتتتتتتتتتتتاح تت  المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتت ح وط بتتت التتدول األع تتتتتتتتتتتتتتتاأل ذل  أمتتا تت  األو بتتتاح

ر  وتائح مم ومار أ تتتتتتتتا تتتتتتتتي  ل دول  الستتتتتتتتاح تتتتتتتت  لفويح الءبواأل  أن تمد تعاليو وحلا تتتتتتتتا ،)ب(97 التوجحني
الل ومي الدولي الممني اعوا حن و تتيا تتار  ما   المستتتن   اةتتعن مو تتو  طوائح تنفحإ التوهتتي  المتم ع  

 ح( 3) امنع توزيع المنتخار اي تن لي  .حو المعمو   المموون  عبو اللدوح

الإل ععد  دعو  من نويح    ، الفويح المام  .حو الو تتتمي الممني استتت م  المنتخار اي تتتتن لي    ( 4) و   ف  - 4
امواهتتتت   المم  ع   تمزيز األطو اإلق يمي     ، الءبواأل الل ومي الدولي الممني اعوا حن و تتتتيا تتتتار  ما   المستتتتتن   

المستتتتن بحن من األشكال التي تندح  والوطني  اةتتتعن  تتت م  المنتخار اي تتتتن لي  وتلستتتحن التماون الدولي للما   
واقتواح طوائح لتنفحإ التوهي  المتم ع  امنع توزيع المنتخار اي تن لي  .حو المعمو   المموون     ، هلتنت و  متنت 

حولت  ع تتتتتتتتتتتتتوات ني األو بتتاح    23وت عتت متدش ر من    ، عممتت األمتا ت  ا تتتتتتتتتتتتتتبيتا تات   ، عبو اللتدوحح وني  تإا العتتتتتتتتتتتتتدح 
 دم المةال ون ني الفويح المام  أ  ات مدش ر مو وعي  لعيا.   إ  المإ و ح ح وق ( 5) ومنظمار حولي  

وتعتتف من تت تخالب الدول األع تتاأل    ، وتت تتمن  إ  المإ و  الستتياذ الإل اعتمدر ايه التوهتتي   - 5
ني منع توزيع المنتخار .حو المعمو   حاش  اللدوح الوطني  وشالجناح وتناقش  تتتب  ذل األ الوعي ني أو تتتال  

وتكوح امد لل  مناقةتت  اةتتعن العحوح التي تلد من قدلار الل ومار ع     ، تن بحن والمؤ تتستتار التخالي  المستت 
وت عتوح أ تتتتتتتت       ، المم  واللاج  ذل  تلستتتتتتتتحن التماون الدوليح وت ءتتت المناقةتتتتتتتت   تناول  تتتتتتتتب  التماون والتنفحإ 

 وا حن و يا ار  ما   المستن  ح ل مناقة  ني الدول  الساح   لفويح الءبواأل الل ومي الدولي الممني اع 

  

(1) A/RES/39/248 وA/RES/70/186ح 

(2) TD/RBP/CONF.9/9، الفو  جيتح ،الفع  األول 

(3) TD/B/C.I/CPLP/26ح 

(4) TD/B/C.I/CPLP/15 وTD/B/C.I/CPLP/26ح 

 ، وحول  ن ستتكحن  ، والدا موك   ، وجمنولي   وليا  ، والخزائو   ، وتةتتي يا   ، وبحوو   ، وبولندا  ، والبو تتن  والنو تت    ، وب غاليا   ، والبوازي    ، وأيولندا   ، أللبيخان  ( 5) 
 والمفو ي  األولوبي ح   ، واليااان  ، والوي ار المتلد  األموي ي   ، والم سي    ، ومعو   ، و ولومبيا   ، والف بحن  ، والمواذ  ، والسويد   ، و  وناليا   ، وزامبيا 

http://undocs.org/ar/A/RES/39/248
http://undocs.org/ar/A/RES/70/186
http://undocs.org/ar/TD/RBP/CONF.9/9
http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CPLP/26
http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CPLP/15
http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CPLP/26
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 السياق -ثانياا  

تتست  يا ار   م  المنتخار اي تن لي  اع مي  شاه  ني مخال المساعد  ع   تلسحن هل    - 6
المستتتتن بحن و تتت متنت واإل تتتنام ني التنمي  الةتتتام   والمستتتتدام  ل ب دانح وتظنو البيا ار أن ال تتتول الموتبو  

المعمو    م ن أن   ون  ائ ت  ت   وجوح ذطال مدلوس لستتتتتتتتتت م  المنتخارح  االمنتخار اي تتتتتتتتتتتن لي  .حو 
م حون ذهتتتتتتتتتاا   تتتتتتتتتنويات    40 ال  ونا  و   43  000تفحد الوي ار المتلد  األموي ي   وقو   ، نم    تتتتتتتتتبح  الملال 

تستتتتتتتتتتتتتعتو الوايار واإلهتتتتتتتتتتتتااار الموتبك  االمنتخار   ، ح وع و  ع   لل  ( 6) موتبك  االمنتخار اي تتتتتتتتتتتتتن لي  
ح وتعتدل ( 7) حويل ل فوح( من التبتاليف المختمعيت    3 000توي حون حويل  تتتتتتتتتتتتتنويتات )   1اي تتتتتتتتتتتتتتن ليت  اتعللو من  

المفو تتتتتي  األولوبي  أن ال تتتتتول الإل ي لح االمستتتتتتن بحن والمختمع حاش  وييتنا الع تتتتتائي  استتتتتب  اللواح   
  حون حويل  تتتتتتتتتتتتنوياتح وي تتتتتتتتتتتتاف ذل  لل  أن المستتتتتتتتتتتتتن بحن   12,8لتي  م ن منمنا يب غ المتم ع  االمنتخار ا 

 ح ( 8)   حون حويل  نويات   6,21يتببدون تباليف مالي   اش   عن شواأل منتخار .حو معمو   تعّدل  نلو 

  تدعو مباح  األمت المتلد  التوجحني  للما    ،ول مستتتاعد  ع    ما   الستتت م  الماح   ل مستتتتن   -7
اما ني لل  النظت  ،المستتتتتتتتتن   الدول األع تتتتتتتتاأل ذل  أن تمتمد أو أن تةتتتتتتتتخع ع   اعتماح تدا حو منا تتتتتتتتب 

 ،والممايحو الكوعي  واي تفاظ استتتخ ر الستتت م  ،والممايحو الوطني  أو الدولي   ،وأ ظم  الستتت م   ،العا و ي 
ا الإل و  تتتتتمت من أج ه  ولل  ل تتتتتمان أن تبون المنتخار معمو    تتتتتواأل من  حا ا تتتتتتممالنا ني الغو 

ح وبحنت مإ و   تتتتتتااع  لدو بتاح اةتتتتتتعن  تتتتتت م  المنتخار ( 9) ني .وا آشو يتوقع عاح  ا تتتتتتتءدامنا ايه أم
  ، العوا حن( أن شتتتتوول الستتتت م  المام  و ظت المستتتتؤولي  الوالح  ني TD/B/C.I/CPLP/12اي تتتتتن لي  )

  ي  خو الزاوي  لو ع أطو لس م  المنتخار اي تن لي  ني أل م ان ني المالتح  ،ذل  جا   الممايحو

ي  تتتتتيما المولحون   ،ويتلم  المةتتتتتغ ون ايقتعتتتتتاحيون المستتتتتؤولون عن ج   الستتتتت ع ذل  الستتتتتوذ  -8
اا تتتتتتتتت نالعتتتتتتتتا محنن  والمعتتتتتتتتدلون والمستتتتتتتتتولحون وتخال التخزئ  وما شتتتتتتتتااه لل  )المةتتتتتتتتال ذلحنت ايما ي ي

المستتؤولي  الوئيستتي  عن  تتمان  تت م  الستت ع التي يتبف ون  ناح   ،(17ل مبدأ التوجحني  ونعات   ،نالموزعحنن أو
  ،أن  ءكووا الستت كار المءعتتعتت    ،وينبغي لنؤيأل ذلا ع موا  وجوح أشكال امد طوح المنتخار ني الستتوذ 

ايختت  ع   العتتتتتتتتتتتتتتتتا محن   ،لمنتج .حو متتعمون الخمنول حو متتا ذاكتتاألح وتلا تبحن أن ا  ،وعنتتد ايقت تتتتتتتتتتتتتتتتاأل
الموزعحن  تتتتتلبه أو تمدي ه أو اي تتتتتتما تتتتت  عنه امنتج آشوح وتلا تمّإل الويام  إل  ني . تتتتتون نتو    و/أو

 ينبغي ل خنار الفاع   ايقتعاح   لار الع   تمويض المستن   تموي ات منا باتح  ،ممعول  من الزمن

 تتتتتتتتاأل أ  تتتتتتتتات االمم  ع    تتتتتتتتمان عدم اشت ف جوح  وأوهتتتتتتتتت المباح  التوجحني  الدول األع -9
 المنتخار والمم ومار المتع    نإ  المنتخار من   د ذل  آشو اة   قد   و اس م  المستن بحنح

  ،ويم ن ني الوقت اللا و توزيع المنتخار اي تن لي  التي تت  لبنا أو ا تدعاؤ ا من  وذ ما - 10
ني وي ار ق تتتائي  أشوم لت يتت نحنا تعحيت عدم   ، خار اي تتتتن لي  استتتب  عدم ايمتلال لةتتتوول  تتت م  المنت 

  

-https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2022/CPSC-Celebrates-50-Years-ofا تتتتتتتتتتتتتتتتظتتتتتتتتتتتتتتتتو   (6)

Making-Consumer-Safety-our-Mission#:~:text=Every%20year%20consumer%20products%20are 

,2020)%20associated%20with%20consumer%20products ح  
  حhttps://www.cpsc.gov/About-CPSCا ظو  (7)

(8) European Commission, impact assessment accompanying the document “Proposal for a Regulation 

of the European Parliament and of the Council on general product safety, amending Regulation (EU) 

No. 1025/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Directive 

87/357/EEC and Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council” 

(COM(2021) 346 final – SEC (2021) 280 final – SWD(2021) 169 final)ح 

  ح82ذل   70ومن  19ذل   16ي  يما المباح  التوجحني  من  ،المونح ،A/RES/70/186ا ظو  (9)

http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CPLP/12
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2022/CPSC-Celebrates-50-Years-of-Making-Consumer-Safety-our-Mission#:~:text=Every%20year%20consumer%20products%20are,2020)%20associated%20with%20consumer%20products
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2022/CPSC-Celebrates-50-Years-of-Making-Consumer-Safety-our-Mission#:~:text=Every%20year%20consumer%20products%20are,2020)%20associated%20with%20consumer%20products
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2022/CPSC-Celebrates-50-Years-of-Making-Consumer-Safety-our-Mission#:~:text=Every%20year%20consumer%20products%20are,2020)%20associated%20with%20consumer%20products
https://www.cpsc.gov/About-CPSC
http://undocs.org/ar/A/RES/70/186
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ايمتلال لاك أو اتءال ذجواأل اةتتع هح ويم ن لنإ  الممال تت  أن تتخا   مباشتتو   عوذ المستتتن   ني اللعتتول  
)ج( من المبتاح   5ع   النلو الممتوف اته ني الفعو     ، ع   منتختار متعمو ت  وني اللمتا ت  من  تتتتتتتتتتتتتول  بحو 

قد تبون  نتاك  اير  م ن نحنتا تعحيت األشكتال اكويعت  مءت فت  تءت ف ااشت ف الوي     ، ح ومع لل  التوجحنيت  
 ق ائي ح وتعع ع   عاتح    وي   ق ائي  مسؤولي  تلديد األشكال والمستويار الموتبك   نا المعبول ح 

معمو    لع  المستتتتتتتتن   ني  ويم ن أن    تتتتتتتو توزيع المنتخار اي تتتتتتتتن لي  المموون  اع نا .حو   -11
شاهتتتت  عندما ي تتاح ل مستتتتتن بحن ذم ا ي  اللعتتتتول استتتتنول  ع   موالح التلويف اةتتتتعن  ،أ تتتتواذ المععتتتتد

األشكال الموتبك  االمنتخار اي تتتتن لي  و ي ي  اي تتتتخاا  ل لواح  المتم ع  االستتت م ح وتستتتّ ت التوهتتتي  
مار  تتيا تتار منا تتب  تمنع مبيمار المنتخار اي تتتن لي   اع ه  م ن زياح  تع  المستتتن   عندما تنفإ الل و 

.حو المعمو  ح ومن شتتتتتتتتعن  إ  الستتتتتتتتيا تتتتتتتتار أن تنكول ع   ذم ا ي  تنح    ح   أللو مؤاتا  لتلعحح التنمي   
 3ألن تمزيز  تت م  المنتخار اي تتتن لي   ستتنت اةتت   مباشتتو ني تلعحح الندف    ،ايقتعتتاح   المستتتدام 
  2030مستتتتتتتتتتتتتتتدام  )العتتتتتتتتتتتتتتل  الخحد  والونا ( ني م  شك  التنمي  المستتتتتتتتتتتتتتتدام  لمام من أ داف التنمي  ال

(A/RES/70/1)، وبة   .حو مباشو ني تلعحح المديد من األ داف األشومح 

 م ن أن يؤتو توزيع المنتختار اي تتتتتتتتتتتتتتتن ليت  .حو المتعمو ت  المموونت  عبو اللتدوح ع    ،وأشحوات  -12
تستتتّ ت التوهتتتي  اعن   ،هتتتل  المستتتتن بحن و تتت متنت ني جميع أ لاأل المالتح وتماشتتتيات مع المباح  التوجحني 

ول المستتتتتتتتتتتن بحن ني    م ان  تتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتفحدون من ا ءفاا عدح المنتخار .حو المعمو   والءكو  التي  خ
تستتتت ت التوهتتتتي  اع ه ينبغي ل دول األع تتتتاأل أن   ،ايتخال  نا وتعتتتتنيمنا ع    د  تتتتواألح وع و  ع   لل 

ن تتت ت عن   ،تمم  من أج  تلعحح مستتتتوم عال من الستتت م  ل منتخار اي تتتتن لي  ع   العتتتمحد المالمي
 مو  حتزويد المستن بحن اسنول  امم ومار عن الس م  ايما يتم ح االمنتخار .حو المع

نالمواق  التي تء فنا المنتخار اي تتتتتن لي  .حو المعمو   ع   هتتتتل  اإل ستتتتان و ياته ي تعدل  -13
عالميات وي تء تع لستيا تار  اجم ح وتلستحن ننت المةت     و شكو  أول   لو ذطال نمال لستيا ت   ت م   

حو معمو   عبو اللدوحح المنتخار  م ن أن  ةتتتتتتتتتتتتتتم  منع توزيع المنتخار اي تتتتتتتتتتتتتتتن لي  المموون  اع نا .
تخالب الدول األع تتاأل ني منع توزيع المنتخار .حو المعمو   حاش  وي اتنا    ،وتموا ني الفعتتول التالي 

 الع ائي  وشالجناح

 منا موتيا المنتجات  ير المأمونة داخل الحدود الوطنية  -ثالثاا  

 لي  العتتاحل  عن المخ ا التااع  تدعو التوهتتي  التي  علت مؤشوات اةتتعن  تت م  المنتخار اي تتتن  - 14
األع تتتتتاأل المن تتتتتمحن ذل  ذ ةتتتتتاأل  ح ار   ومي  تتمتع    ( 10) لمنظم  التماون والتنمي  ني المحدان ايقتعتتتتتاحل 

اما ني    ، االستتتتتت ك  والعدل  ع   التلعحح وع   اتءال ذجواألار للما   المستتتتتتتن بحن من المنتخار .حو المعمو   
أو اا تتدعائنا أو ااعتماح أل تدا حو تعتليلي  منا تب  أشوم اةتعن   ، بنا لل  مكالب  المؤ تستار التخالي  استل 

واللفاظ ع    إ  النح ار الل ومي ح   ، وع   ذهدال ذشمالار االسل  واي تدعاأل من السوذ  ،  إ  المنتخار 
 ئت وينبغي أن تتونو لنإ  النح ار الل ومي  الموالح والءبوار التعني  ال زم  لممال تتتتتتت   تتتتتتت كاتنا ع    لو م 

ل تتتتمان اعائنا نمال ح وقد   ، عند ايقت تتتتاأل   ، ينبغي ا تتتتتمواا أطو الستتتتيا تتتتار  ، ونمالح وباإل تتتتان  ذل  لل  
 تتّنت حول  لحو  من الدول األع تتاأل ني األو بتاح قوا حن و تتيا تتار وأ ةتتعر آليار مةتتتو    حن المؤ تتستتار  

 اللدوح الوطني ح لتلديد المنتخار اي تن لي  .حو المعمو   ومنع ا تحواح ا ولل  حاش   

  

(10) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2020, Recommendation of 

the Council on Consumer Product Safety, OECD/LEGAL/0459, OECD Legal Instrumentsح 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 ما أناحر   ،وعاح  ما   ون ايمتلال أل ظم   ت م  المنتخار اي تتن لي  شتوطات ي تتحواح الست ع -15
 إل  الدول األع تتتتاأل ني األو بتاح والمنظمار الدولي  ني ا تتتتتبيا ار لدلا تتتت  ا تتتتتععتتتتائي  أجوا ا األو بتاح 

قوائت االست ع الملظول ا تتحواح ا أو التي لنا شتوول لقاا  ح وتعتدل الخزائو والف بحن ومعتو  2021ني عام 
يتمحن ع    ،مل  المواح البيميائي  والمتفخوار واأل تتتتتتتتتت ل ح وني الف بحن ،شاهتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتب  طبيمتنا الءكو 

المستتتتتتتولحين اللعتتتتتتول ع   توشيو  تتتتتتالل المفمول ويم ن أن يتوقف لل  أ  تتتتتتات ع   ايمتلال أل ظم   
تةتتتتتول الستتتت كار الخمو ي  ذهتتتتدال شتتتتناحار   ،امض المنتخار اي تتتتتن لي  تتتت م  المنتجح وايما  ءو 

 م ن ل ستتتتتتتتتتتتتت ك  الخمو ي  التلعح من هتتتتتتتتتتتتتتلتنا عن طويح اشتبال عحنار تملح ي    ،ذشكالار اايمتلال أو
أو من ش ل متتت أل    ،والبوازيتتت   ،واأللجنتحن  ، متتتا  و اللتتتال ني أللبيختتتان  ،التوشيو .حو الت عتتتائي و/أو

ومعتتتو   ،و ولومبيا  ،وزامبيا ،والخزائو  ، و اللال ني الخزائو و ولومبياح وتدلج األلجنتحن   ما  ،اي تتتتمالار
أ ظم   تت م  المنتخار اي تتتن لي  ني ن وانإ اي تتتحواح الو حد ن الءاهتت   نا لبي يتم ن المستتتولحون من 

ار التي تدش   تتتتوذ  اي تتتتتفاح  من األ ظم  لار العتتتت   وايمتلال لناح ويتت تنستتتتحح ال تتتتوااو ع   المنتخ
ايتلاح األولوبيح ويعت تتتتتتتتي التةتتتتتتتتويع المتم ح امواثب  األ تتتتتتتتواذ وايمتلال ل منتخار أن تتول  الستتتتتتتت كار  

 ،وأن ت تتتتتتتع ،الخمو ي  اإلشتتتتتتتال  تلديدات ذل  المنتخار الءكو  أو المءالف  ني  ظمنا لتبنولوجيا المم ومار
شكحون أو نمنتج .حو مكا حنح وباإل تتتتان  ذل    ع م  ع   الوتائح تت تتتتمن عبال  نمنتج  ،عند ايقت تتتتاأل

  ، (11) تعتتتتتدل المفو تتتتتي  األولوبي  قائم  متبام   االملظولار والعحوح التي  فو تتتتتنا ايتلاح األولوبي ،لل 
والتي ت تتتتت جميع العتتتت وك العا و ي  ل تلاح األولوبي التي تت تتتتمن ملظولار وقحوحات لار هتتتت   االستتتت ع  

ائم  أحا  عم ي  ل ستت كار وأهتتلاب المعتت ل  المنتمحنح وتستتتءدم البو تتن  التي تدش   تتوقهح وتستتتءدم الع
والنو تتتتت  المم ومار الوالح  من ايتلاح األولوبي لوهتتتتتد  تتتتت م  المنتخار اي تتتتتتن لي  .حو الغإائي  ني  

عن طويح منعتتتتتتتتتتتتتار لخمع   ، تتتتتتتتتتتتتوقنا الداش ي ح وأ ةتتتتتتتتتتتتتعر جمنولي   وليا  ظامات  خمع المم ومار ت عائيات 
ويتلعح  ،عن المنتخار التي يتت  تتتتلبنا والتي تعدمنا المنظمار األجنبي   ،ع   شتتتتب   اإل تو ت المم ومار

النظام أ  تتتتتتتتات مما ذلا  ا ت المنتخار التي يتت  تتتتتتتتلبنا ني الءالج توز  ع   العتتتتتتتتمحد الوطني  وا تتتتتتتتك   
 تت كاتنا الممني    منعتتار ع   اإل تو تح وتفحد حول  ن ستتكحن اع نا تمتمد ع   مواثب  الستتوذ التي تعوم  نا

 أل نا ي تم   السيكو  ع    دوح اح ،اس م  المنتخار اي تن لي  ني وزال  ايقتعاح الوطني

ويمل  التماون  حن الستتت كار الممني  استتت م  المنتخار اي تتتتن لي  والستتت كار الخمو ي  عام ت  -16
أن  ةتتم  اتفاقار ل تتمي  أو .حو ل تتمي    أ تتا تتيات ني  إا المستتم ح ويم ن أن   ون  إا التماون قا و يات أو

  ، وبحوو  ،وبولندا  ،وب غاليا  ،وأيولندا  ،تتءإ  دول ا أشتتتتتتتت ايت مءت ف ح وني أللبيخان ، حن الستتتتتتتت كار الل ومي 
 خول التماون تنائيات  حن الستتتتتتتتت كار الممني  استتتتتتتتت م  المنتخار  ،والمواذ ،والستتتتتتتتتويد  ،والدا موك  ،وتةتتتتتتتتتي يا

اما ني لل   ،اي تتتتتن لي  والستتتت كار الخمو ي ح ويم ن أن  ةتتتتم  التماون أ  تتتتات  تتتت كار وطني  ذ تتتتااي 
و ت  ايتعتتاير    ،وال تتوائ  )مل   تت وناليا والم ستتي (  ، تت كار الوياس والممايحو )مل  البوازي  وزامبيا(

تمححن ملععحن اةتعن  ت م     ،والبح   )مل  جمنولي   وليا(ح وتةتم  الكوذ األشوم ل تماون   ، ()مل  البوازي 
المنتختار اي تتتتتتتتتتتتتتتن ليت  ني موا ل التدشول جنبتات ذل  جنت  مع مومفي الخمتالك وني مو ز التل حت  التتااع 

تتمتع    ،ونو ستتتتتتتا ويت يا ما  و اللال ني الخزائو وزامبيا والوي ار المتلد ح وني نن ندا   ،ل ستتتتتتت ك  الخمو ي 
و و ما  م ننا من ذجواأل عم يار نلو  تتتتتتتت م    ،الستتتتتتتت كار الخمو ي  امو ز  تتتتتتتت كار مواثب  األ تتتتتتتتواذ

مل  ايتلاح  ،المنتخار ع   اللدوح واشتبال المنتخار لار العتتتتتتتتتتتتتت  ح وتخول امض الوي ار الع تتتتتتتتتتتتتتائي 
 ل  م ف تمويف المستولحح تل ح ت لدشكال ا تناحات ذ ،األولوبي والوي ار المتلد  أ  ات 

الخمنول حون ذاكاأل   ،وعند ايقت تتاأل  ،وينبغي ل عتتا محن والموزعحن ذشكال الستت كار المءتعتت  -17
عندما  عتتتتبلون ع   ع ت ااألشكال امد طوح المنتخار ني الستتتتوذح وع   النلو الموهتتتت  اه ني مباح  

  

 حhttps://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-08/prohibition_restriction_list_customs_en.pdfا ظو   ( 11) 
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وزعون عاح  ذل  اتءال تدا حو تعتليلي     تكو العتا مون والم  ،األمت المتلد  التوجحني  للما   المستتن  
نوا تدا حو   ، م ن ل س كار الل ومي  أ  ات   ،مل   ل  منتج من السوذح وني األ وال األشوم  ،منا ب 

مل   تتتتتل  المنتخارح ويم ن ل ستتتتت كار الل ومي   ،تعتتتتتليلي  يتمحن ع   العتتتتتا محن والموزعحن اتءال ا
  ، تتتتتتتتتناحات ذل  تعحيت المءاطو امد ذجواأل تلويعاتنا الءاهتتتتتتتت  تعحيت عدم ايمتلال أل ظم   تتتتتتتت م  المنتخار ا

والتعاليو المتم ع  اإهتتتتااار المستتتتتن بحنح وتلتفن الب دان التي لدينا أ ظم     ،وا تتتتت م شتتتت اوم المستتتتتن بحن
مدلو تتتتتتتت  لستتتتتتتت م  المنتخار اع ظم  تنبيه تنةتتتتتتتتو المم ومار المتم ع  االتدا حو التعتتتتتتتتليلي  )اما ني لل  

تعا تتتتتت  إ  المم ومار  نةتتتتتال ذق يميات و/أو حوليات  ما  و اللال االنستتتتتب   ح ويم ن أ  تتتتتات عم يار الستتتتتل (
و ظام التنبيه الستتتتتتتويع ) واا     ،( 12) ل تنبحنار اةتتتتتتتعن المنتخار العتتتتتتتاحل  عن لااك  أمت جنوب شتتتتتتتوذ آ تتتتتتتيا

  ، (14)ول األموي ي وشتب    ت م  وهتل  المستتن   التاام  لمنظم  الد  ،( 13) الست م ( التااع ل تلاح األولوبي
و إ     ح( 15) وبواا  منظم  التماون والتنمي  ني المحدان ايقتعتتتتتتتتتتتتاحل الءاهتتتتتتتتتتتت  امم يار  تتتتتتتتتتتتل  المنتخار

المم ومار منم  لمعال   وتعحيت مءاطو المنتخار الموجوح  ني األ تتواذ الوطني ح و ي تتي  أ  تتات ل وي ار 
توح تفاهتتتح    ،1الستتتوذ توجحنات أن تتت ح وني اإلطال  الع تتتائي  المةتتتال   توجيه الخنوح التي تبإلنا لمواثب   

 الةوول اللالي  ل موانع  ع   اي تحواح ني ايتلاح األولوبيح

   1اإلطال 
 شروط الموافقة على ا ستيراد في ا محاد األوروبي

اةتتتعن مواثب  الستتتوذ وامتلال المنتخار)أ( ذطالات    1020/2019تت تتتمن ال ئل  )ايتلاح األولوبي(   
واإل عاألار    ،ا تناحات ذل  ذحال  المءاطو  ،شام ت ل وقاا  ع   المنتخار التي تدش   وذ ايتلاح األولوبي

 ااإل ان  ذل  التماون وتباحل المم ومارح   ،واإل  غ

ت المءاطو وأن تم ح ذط ذ  ويتمحن ع   الست كار الخمو ي  أن تنفإ  توااو  ااي  ع   أ تاس تعحي  
المنتخار التي تدش  ايتلاح األولوبي والتي تةتتتتبه ني أ نا .حو ممتل   أو تةتتت   معتتتدل شكو جستتتيماتح 
ولدم  تتتتتتتت كار مواثب  الستتتتتتتتوذ ألبم  أ ام عم  ل تعلد من امتلال المنتخارح ويخول ذ ةتتتتتتتتاأل وهتتتتتتتت    حني  

   و  كار مواثب  األ واذحذلبتوو ي  لتيسحو  ع  المم ومار  حن الس كار الخمو ي 

المم ومار ال تتتتتتتوولي  المتم ع  اف ار   ،من  تتتتتتت كار مواثب  األ تتتتتتتواذ ،وتت ع  الستتتتتتت كار الخمو ي  
تب غ  ،المنتخار أو المةتتغ حن ايقتعتتاحيحن التي تةتت   شكوات ألبو لمدم ايمتلال ل مواهتتفارح وني المعا  

 ار المواثب  وبإط ذ المنتخار ل تداول اللوحالس كار الخمو ي    كار مواثب  األ واذ  نتائج عم ي 

ويتمحن ع   الدول األع تتتتتتاأل ني ايتلاح األولوبي أن تعدم ذل  المفو تتتتتتي  األولوبي     عام  يا ار   
ذ عتتتائي  مفعتتت   تغكي عم يار مواثب  المنتخار التي ش تتتمت لعا ون ايتلاح األولوبي ني المام الستتتا حح 

 يت من المم ومار المعدم  من الدول األع األ وتل ح ت ل بيا ار المعدم ح وتمد المفو ي  تعويوات  نويات 

  

ني   ،Association of Southeast Asian Nations Committee on Consumer Protection, Product alertsا ظو   (12)
 (ح 2022 يسان/أ وي   26)اط ع ع يه ني  ،https://aseanconsumer.org/product-alertالوااو: 

-European Union, Safety Gate: the [European Union] rapid alert system for dangerous nonا ظو   (13)

food products    :الوااو ني    https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReportني  ع يتتتتتتته    26)اط ع 
 (ح 2022أ وي    يسان/

 حhttps://www.oas.org/ext/en/development/chsnا ظو  (14)

)اط ع ع يتته ني  /https://globalrecalls.oecd.orgني الوااو:    ،OECD, Global portal on product recallsا ظو   (15)
 (ح 2022 يسان/أ وي   27
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 المفو ي  األولوبي ح :المعدل
 Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June )أ( 

2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and 

Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No. 305/2011     :ني الوااو(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1020ح) 

 

 المنتجات  ير المأمونة في الخارجمنا موتيا  -رابعاا  

عاح  ما يتت تب يف  تتتت كار  تتتت م  المنتخار اي تتتتتن لي  الما   هتتتتل  و تتتت م  المستتتتتن بحن  -18
حاش  وي اتنا الع ائي ح  حد أن التوهي  المتم ع  امنع توزيع المنتخار اي تن لي  .حو المعمو   المموون   

المتلد  أ  تتتات ذل  ا تناج  تتتيا تتتار تومي ذل  منع أن  خول  عبو اللدوح تدعو الدول األع تتتاأل ني األمت
  ني الءالج توزيع المنتخار اي تن لي  المموون  اع نا .حو معمو   ني وي اتنا الع ائي ح

وتتمل  ذ دم الكوذ الةتتتتتتتائم  التي  م ن ل ل ومار من ش لنا ممالخ   إ  المستتتتتتتعل  ني تباحل  -19
وتعا تتمنا مع النظواأل األجا  ح   ،اما ني لل  عم يار  تتل  المنتخار ،مم ومار عن التدا حو التعتتليلي 

وب دان منظم  التماون والتنمي  ني   ،وجنوب شتتتوذ آ تتتيا  ،واألموي تحن  ،وتن الةتتتب ار المإ ول  أع   ألولوبا
المحدان ايقتعتتتتتتتتتاحل والب دان األع تتتتتتتتتاأل نحنا تموح االفائد  ع   المستتتتتتتتتتن بحن المل ححن واألجا  ح وتم ن  

ةتتتتويمار ايتلاح األولوبي الستتتت كار المءتعتتتت  ني الدول األع تتتتاأل األولوبي  من ذت ف المنتخار التي ت 
مت  اعتبو لل   تتتووليات   ،تةتتت   معتتتدل شكو ع   العتتتل  والستتت م  أو جم نا .حو هتتتالل  ل  تتتتءدام

ألار ملدح  ني  ومتنا تتتباتح ويتلم  التباليف المةتتتغ  ايقتعتتتاحل الإل أع ن عن المنتجح وتوجد أ  تتتات ذجوا
تك   تةتتي يا من  تت ك   تت م  المنتخار اي تتتن لي  الءاهتت   نا  ،الدول األع تتاألح وع    تتبح  الملال

أن تبدل لأينا اةتتتتتتتتعن ما ذلا  ان  ناك شكو من مرب  تعتتتتتتتتديو منتج .حو معمونح ويخوز لنح    تتتتتتتت م   
مما قد   ،ذعاح  تعتديو  ذل  المنةتع المنتخار اي تتن لي  ني أيولندا أن تك   من المستتولح ذت ف منتج أو

 منع الم تتتتتتتتتي ني توزيمه عبو اللدوح ذل    دان تالل ح ويم ن ل ستتتتتتتتتويد  ظو تعتتتتتتتتتديو المنتخار التي قد  
 تكوح مءاطو  بحو  ل تموا لإلهاا ح

يتت التل ت اةتتتتتتتتتتتتتت    بحو ني توزيع المنتخار المموون  اع نا .حو معمو    ،وني الوي ار المتلد  -20
قد   ون من المم ن اللعتتتتتول ع    ،ي  ستتتتتم  اهح وني  اير أشوم   ،ح وني امض اللايرعبو اللدوح

 ح 2 ما  و مو   ني اإلطال  ،ذلن

   2اإلطال 
موجز للسيلةة القانونية للجنة سي مة المنتجات ا سيته  ية في الو يات المتحدة الخاصية يتقييد موتيا 

 ونة عبر الحدود المنتجات ا سته  ية المعروفة بأنها  ير مأم

 منع أل شتتءو قا و ات من أن  عتتدل ذل    د أجنبي أل منتج ي يتوانح مع أ ظم   تت م    -1 
ما لت  ،المنتخار اي تتتتن لي  المممول  نا والستتتالي  اموج  قا ون  تتت م  المنتخار اي تتتتن لي  ني الب د

  ،يومات ع   األق   30قب     ، ءكو الةتءو لخن   ت م  المنتخار اي تتن لي  ني الوي ار المتلد  مستبعات 
  تعد ت  يان ذل  ال خن   لدح ايه ما ي ي: ،االمنتج قحد النظو المواح تعديو 

 التاليخ المتوقع لةلن  إا المنتج   )أ( 

   د ومحناأل المععد لنإا المنتج )ب( 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1020


TD/B/C.I/CPLP/28 

GE.22-06762 8 

    إا المنتج الإل  حتت تعديو لمي  )ج( 

 أل مم ومار أشوم قد تك بنا ال خن  اموج  األ ظم ح )ح( 

تءكو لخن   تتتتتتتتت م  المنتخار اي تتتتتتتتتتن لي  ع   الفول   وم    د المععتتتتتتتتتد   ،وعند ا تتتتتتتتتت م  إا البيان
 االتعديو المعتوح وتعدم وهفات لمدم المكااع ح

 اي تن لي  أن تعوم اما ي ي: خوز ل خن    م  المنتخار  -2 

  ، لغوا البيع ،منع أل شتتتتتتتتتتءو من تعتتتتتتتتتتديو أل منتج ا تتتتتتتتتتتن لي من الوي ار المتلد  )أ( 
يتفح مع أ ظمتت   تتتتتتتتتتتتتت متت  المنتختتار اي تتتتتتتتتتتتتتتن ليتت  المممول  نتتا اموجتت  قتتا ون  تتتتتتتتتتتتتت متت  المنتختتار  ي

 ا المنتج اي تن لي؛ما لت   ن   د المععد قد أشكو ال خن  اع ه  عب  ا تحواح  إ ،اي تن لي 

اتءال اإلجواأل المنا تت  ني  دوح  تت ك  ال خن  اةتتعن التعتتوف ني المنتج ذلا لت  ءكو   د  )ب( 
يومات من تعد ت ال خن  ذشتمالات ذل   30المععتد لخن   ت م  المنتخار اي تتن لي  اعبول المنتج ني . تون 

   د المععد االةلن  الوشي  ح

أل منتج أو    ،لغوا البيع ،ن أن  عتتتتتتتتتتدل من الوي ار المتلد  منع أل شتتتتتتتتتتءو قا و ات م -3 
ماح  من المنتخار والمواح اي تتتتن لي  التي تدش  ني اشتعتتتا  لخن   تتت م  المنتخار اي تتتتن لي  ذلا 

تت اتءال  االتةتاول مع لخن   ت م  المنتخار اي تتن لي    ،لان المنتج أو الماح  مو تع ذجواأل تعتليلي
 مل  ذجواأل  ل  المنتج أو الماح ح ،أشكور اه الخمنول وتبون ال خن  قد

  :ي ينكبح قا ون   م  المنتخار اي تن لي  ع   أل منتج ا تن لي ذلا -4 

تبت أن  إا المنتج هتتتتتتتتتنع أو  يع أو قحد البيع ل تعتتتتتتتتتديو من الوي ار المتلد  )أو أن  إا  )أ( 
توزيمات تخاليات ل  تتتءدام  ،ني الواقع ،لمنتج اي تتتن لي‘( يوز   إا ا1ما لت )‘  ،المنتج ا تتتولح ل تعتتديو(

‘( تعول لخن    م  المنتخار اي تن لي  أن تعديو  إا المنتج  ة   2ني الوي ار المتلد  أو ما لت )‘
 معدل شكو .حو ممعول لتموا المستن بحن لإلهاا  حاش  الوي ار المتلد ؛ 

 و وأل  اوي  يو تتتتتتتتتتع نحنا عند   ،عند توزيمه تخاليات لان  إا المنتج اي تتتتتتتتتتتن لي  لم   )ب( 
  شتمات أو م ععات  م ن أن  إا المنتج اي تن لي مءعو ل تعديوح ،توزيمه ع    إا النلو

 الوي ار المتلد ح   ، لخن    م  المنتخار اي تن لي   : المعدل 
اإلطال  و موجز ل ستتتتتتتتتتتتت كت  العتا و يت  ل خنت   تتتتتتتتتتتتت م  المنتختار  توح الوي ار المتلتد  أن تم ت اعن النو الوالح ني   : م  ظ  

  15اي تتن لي  ني الوي ار المتلد  الءاهت   تعححد توزيع المنتخار .حو المعمو   المموون  عبو اللدوح ع   النلو المبحن ني الباب  
التتمتتتتتلتتتتتتتد   التتوي تتتتتتتار  متتتتتتتدو تتتتتتت   التتمتتمتت تتومتتتتتتت2068- 2067التتفتتعتتوتتتتتتتتان    ، متتن  متتن  متتزيتتتتتتتد  عتت تت   ايطتت    ويتتمتت تتن  التتوااتتكتتحتتن: ح  نتتي  ار 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/2067   وhttps://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/2068 ح
وتةتخع األطواف التي تستم  ذل  اليعحن العا و ي ع   الوجو  ذل  العوا حن  ، لتةتويمار الوي ار المتلد     ام ت  و إا الموجز ليا وهتفات 

 المةال ذلحناح 

 

وتتك   ذجواألار اإل فال ومواثب  األ تتتتتتتتتتتتواذ الوامي  ذل  منع توزيع المنتخار اي تتتتتتتتتتتتتن لي  .حو  -21
المعمو   ع   العتتتتتمحدين الوطني والدولي أ  تتتتتات مةتتتتتال    ةتتتتتك  من أ ت طونحن ناع حن ني الستتتتتوذ  ما:  

الغ  األ مي  المستتتتتتن بون والمؤ تتتتتستتتتتار التخالي ح وقد ا تتتتتك مت الدول األع تتتتتاأل ني األو بتاح اع ةتتتتتك  ا 
 ع   النلو المبحن أح ا ح ،إلل األ الوعي
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تدعو التوهتي  الدول األع تاأل ني األمت المتلد  ذل  ذل األ وعي المستتن بحن امءاطو المنتخار  -22
 ي  عبو اللدوح الموجن   ايما يتعتت  االممام ر اإللبتوو   ،اي تتتن لي  .حو المعمو   ع   الستت م  البد ي 

مباشتتتو  ذل  المستتتتن  ح ويم ن أن   ون المستتتتن بون .حو مدل حن أن شتتتوول العتتتل  أو الستتت م  تءت ف 
من   د ذل  آشو ويم ن أن  فتو وا أن جميع المنتخار المموو   ل بيع عبو اإل تو ت معمو  ح وباإل ان   

ي يدلك المستتتتتتتتن بون ني  لحو من األ يان عند تستتتتتتتوقنت ع   منعتتتتتتت  عبو اإل تو ت أ نت لبما   ،ذل  لل 
اعتتتتدح شتتتتواأل منتج مباشتتتتو  من مولح أجنبي ليا لد ه وجوح  مل ه ني الوي   الع تتتتائي  ل مستتتتتن   وبالتالي  

ع مي  إل  غ ل تائ  ذ   ،أو اعتدح و تع  ، ءةت  اتءال ذجواأل قا و ي العهح وقد و تع المديد من الب دان ي
المستتتتتتن بحن اةتتتتتعن شتتتتتواأل منتخار معمو   عبو اإل تو تح وشعتتتتتعتتتتتت جمنولي   وليا م فار تمويف لنإا 

ألن المستتتتتتن بحن .البات ما  ع  ون من    ح و ظوات ( 16) الغوا ني امض منعتتتتتار و تتتتتائو التواهتتتتت  ايجتماعي
نبغي لس كار   م  المنتخار ي  ،شعن المءاطو وقد  عولون شواأل ألشو المنتخار  دانع ال وول  المالي 

 تلويف المستن بحن اةعن المواق  الملتم   ع   الس م  ل عوالار التي يتءإو نا ع   أ اس السمو و د ح

ي تعتعو المءاطو التي يتموا لنا المستن بون ع   عم يار الةواأل عبو اإل تو تح  ،ومع لل  -23
ل ل منتخار الءكو  التي ي تكو نا متاجو البيع  ويم ن أن تبون األ تتتتتتتواذ المل ي  .حو الو تتتتتتتمي  معتتتتتتتاح

االتخزئ  التع حد   استتتتب  مءاوف تتم ح االستتتت م ح ويخ  ذ  غ المستتتتتن بحن اةتتتت    تتتت يت االمنتخار التي 
قد يبيمون منتخار   تةتتتتتف ي عات أ نا   ،يتمحن تخنبناح و ت  تخال التخزئ  الممتمدين لول الستتتتتمم  الكحب 

 س م  ويتمحن تنبيه الخمنول ذلحناح تلتول ع   عحوب تندح ال

و تيظ  المستتن بون عو ت  ل ءكو مالت ت تع  ت كار  ت م  المنتخار اي تتن لي  شك  لمم يار   - 24
تنو  ال غار    ، من  حن أمول أشوم   ، تواهتتتتتتتتتت  نمال ح ويخ  أن يواع  ني الو تتتتتتتتتتائ  الموجن  ذل  المستتتتتتتتتتتن بحن 

والخغوااياح وينبغي تعد ت الملتوم    ، واللعان    ، ايقتعتتتتتتتتتتتتاح     -   والموام  ايجتماعي    ، )الستتتتتتتتتتتت ان متمدحو ال غار( 
مع مواعا  اي تياجار    ، االكويع  األ ستتت  ل مخموع  المستتتتندن  وينبغي أن يإ و  و تتتوح اإلجواأل الموهتتت  اه 

تعتتدل  حوو مم ومار اال غ  اإل تتبا ي  وب غتي    ، الءاهتت  ل مستتتن بحن ال تتمفاأل والملوومحنح نم    تتبح  الملال 
ح وتك ح أيولندا  م ر توعي  المستتن   ايما يتم ح اع تا ا  ت م  المستتن    ( 17) ةتوا واأل مالا وبكويع   وال البي 

 ح  ( 18) ني المعا  ر اإللاعي  والت فزيو ي  واللم ر اإلع مي  عبو و ائ  التواه  ايجتماعي 

المنتخار االمستائ  المكوو  ح ولتلعحح  وينبغي أ  تات تةتخيع المستتن بحن ع   ذ  غ  ت ك   ت م    - 25
ح وقد  ( 19)  م ن ا تتتتتتتتءدام ألقام  واتف مخا ي  و وانإ ل تتتتتتتائ  الموقع الةتتتتتتتب ي وعناوين البويد اإللبتوو ي  ، لل  

تنظو الل ومار ني ذهتتدال ذع  ار عام  منتظم  ع   منعتتار و تتائو اإلع م التع حد   وو تتائ  التواهتت   
تتواهت  الخزائو   ، ح نم    تبح  الملال ( 20) اإل  غ عن المنتخار .حو المعمو   ايجتماعي لتإ حو المستتن بحن ا 

 مع جمعيار المستن بحن إلل األ الوعي ني أو ال المستن بحن اةعن المنتخار .حو المعمو   عبو اللدوحح 

  

،  https://www.youtube.com/watch?v=978qWHGwwJcا ظو   ( 16) 
 ح https://www.consumer.go.kr/consumer/index.doو   https://www.ciss.go.kr/shr/infoQryIdRegInfo.doو 

(17) UNCTAD, 2020, Voluntary Peer Review on Consumer Protection Law and Policy: Peru (United 

Nations publication, Geneva) ح 

ني الوااو التالي:    ،شتتتتويو الفحديو التالي المتم ح اإت ف شتتتتوا ن النواتف واللوا تتتتح  الملمول  الءكو   ،ع    تتتتبح  الملال  ،ا ظو (18)
https://www.youtube.com/watch?v=Y97lzJRjOT8ح 

 حhttps://www.saferproducts.gov/IncidentReporting ،و ع    بح  الملالا ظ (19)

-https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2021/CPSC-Urges-Consumers  ، ا ظو ع    تتتتتبح  الملال  ( 20) 

to-Schedule-a-Safety-Check-Up-on-Products-in-Their-Homes-2 ح 

https://www.youtube.com/watch?v=978qWHGwwJc
https://www.ciss.go.kr/shr/infoQryIdRegInfo.do
https://www.consumer.go.kr/consumer/index.do
https://www.saferproducts.gov/IncidentReporting
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ول ذل  وأ ةتع المديد من الوي ار الع تائي  أ  تات قواعد  يا ار أو  وااار ع   اإل تو ت لتنبيه الخمن  - 26
تتتاح ل خمنول م ءعتتتتتتتتتتتتتتار اإلشكتالار المعتدمت  ذل   ظتام التنبيته    ، المنتختار الءكو ح وني ايتلتاح األولوبي 

التي تتديو تا المفو تتتتتتتتتتتتتيت     ، ن Safety Gateالستتتتتتتتتتتتتويع ايمتا  ءو المنتختار .حو الغتإائيت  الءكو  ع    واات  ن 
ن الءاهت   Safety Gateومار من  واا  ن مم    ، األولوبي ح وتعدم البو تن  والنو ت  مباشتو  ل مستتن بحن ني الب د 

اايتلاح األولوبيح وتخمع  واا  منظم  التماون والتنمي  ني المحدان ايقتعتتتتتاحل الءاهتتتتت  استتتتتل  المنتخار 
 اا تظام المم ومار المتم ع  اسل  المنتخار التي تعدل ني جميع أ لاأل المالتح 

 إذكاء الوعي في أوساط المؤسسات التجارية -سادساا  

 ت و ال توأل ع    توول  التماون ع   العتمد المل ي واإلق يمي والوطني والدولي لتمب   الموالح  -27
وتلعحح ايتستتاذ ني ذل األ الوعي ش ل   ع   عاع ععد ا األو بتاح اةتتعن اي تتتواتيخيار الفمال  ل وهتتول  

تستت تيف  ، تبح  الملالح وع   ( 21) ذل  المستتن بحن والمؤ تستار التخالي  من أج  تمزيز  ت م  المنتخار
مؤ تتستت  من تما ي هتتناعار لئيستتي ح   60التي ت تتت  ،جمنولي   وليا مءت ف النح ار اي تتتةتتالي  الدائم 

وقد أ ةتتتتتع الب د مؤشوات  ح   ا تتتتتتةتتتتتالي  حائم  ت تتتتتت شما منعتتتتتار لئيستتتتتي  ع   اإل تو ت لتمزيز التدا حو 
 اي تباثي  والخماعي ح 

ني األمت المتلد  ع   ذل األ الوعي ني أو تتتتال المؤ تتتتستتتتار  وتةتتتتخع التوهتتتتي  الدول األع تتتتاأل -28
التخالي  المستتتتتتتؤول  عن ج   الستتتتتتت ع ذل  األ تتتتتتتواذ ااأل تتتتتتتوال التي قد تنخت عن عم يار توزيع المنتخار 

وينبغي ل دول األع تتتتتتتاأل أن تتءإ الءكوار المنا تتتتتتتب  ل لني عن  ،اي تتتتتتتتن لي  .حو المعمو   عبو اللدوح
ألن لل   تتتتتي ون مفحدات لعتتتتتل  المستتتتتتن بحن    ،لي  المموون  اع نا .حو معمو  تعتتتتتديو المنتخار اي تتتتتتن 

و تتتت متنت ني    م انح وقد  ةتتتتم  ذل األ الوعي أ  تتتتات تإ حو المؤ تتتتستتتتار التخالي  ا تتتتمان أي تعتتتتب  
 المنتخار التي يتبف ون  نا شكو  من جواأل مناولتنا أو تءزيننا ع    لو .حو   يتح

ر التخالي  اةتتتتتعن أ مي  الستتتتتل  الفمال ل منتج أمو منت أ  تتتتتاتح ومن .حو والتواهتتتتت  مع المؤ تتتتتستتتتتا  - 29
االمعال   املاوير التنوب من  ، الموج  أن يؤحل  تتل  المنتج المدال اةتت   جحد ذل  اإل تتوال استتمم  الةتتو   

ار  ح نستتتل  المنتج  و نوهتتت  ل مؤ تتتستتت ( 22)     م ن أن يزيد من تع  المستتتتن   ني الم م  التخالي    ، المستتتؤولي  
التخالي  لتعتتتتتلي  عح  ني  ظام اإل تاج ال تتتتتءتح وقد تنظو الل ومار ني من  جوائز ل ةتتتتتو ار التي تتخاوز  
التزاماتنا العا و ي  ني الكويع  التي تنفإ  نا مبدأ  تتتتت م  المنتخار اي تتتتتتن لي  ني ممال تتتتتاتنا التخالي ح وقد تت 

 ح ( 24) وايتلاح األولوبي   ( 23) ا ني لل  ني  حوو ام   ، االفم  تنظيت  إ  الخوائز  نخاح ني مءت ف الب دان 

وتةتتتتتتتتحو الدا موك ذل  أن  ناك المديد من هتتتتتتتتغال العتتتتتتتتا محن والموزعحن الإين قد  فتعوون ذل   -30
الموالح أو العدلار ني مخال  تتتت م  المنتخار والإين قد ي   ون ل لم ر المتم ع   نإا المو تتتتو  التعتحو 

حولار تدليبي  ل عتتتا محن  ،ومعتتتو ،والخزائو  ،وبحوو  ،اما نحنا  ولندا  ،ءت ف المنةتتتوح ع حنتح وتنظت   دان م
  

  ظمت ني ذطال الفويح المام  الممني اس م  المنتخار اي تن لي  التااع لدو بتاحح  (21)

 European Commission, 2021, Behavioural study on strategies to improve the effectiveness ofا ظو   ( 22) 

product recalls ،    :ني الوااوhttps://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/effectiveRecalls/ 

documents/Product.Recall.Main.Report.pdfو  ؛European Commission, 2019, Survey on consumer 

behaviour and product recalls effectiveness و التتتتتنتتتتتنتتتتتتتائتتتتتيح  التتتتتتتتتتتعتتتتتويتتتتتو  عتتتتت تتتتت   ايطتتتتت    التتتتتوااتتتتتو:    ،يتتتتتمتتتتت تتتتتن  نتتتتتي 
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/tips/Prod

uct.Recall.pdfح 

 حhttps://www.consumidor.gob.pe/primerolosclientesا ظو  (23)

 حhttps://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/safetyAwardا ظو  (24)

https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/effectiveRecalls/documents/Product.Recall.Main.Report.pdf
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/effectiveRecalls/documents/Product.Recall.Main.Report.pdf
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/effectiveRecalls/documents/Product.Recall.Main.Report.pdf
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/effectiveRecalls/documents/Product.Recall.Main.Report.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/tips/Product.Recall.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/tips/Product.Recall.pdf
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ن تتت ت عن نوائد  تتتمان  تتت م  منتخاتنتح وتمم  اليااان أ  تتتات ع     ،والموزعحن اةتتتعن التزاماتنت العا و ي 
ذل األ الوعي ني أو تتتال العتتتا محن والموزعحن من ش ل موقع شتتتب ي لمم ومار  تتتل  المنتج ن تتت ت عن 

  ظامنا لإل  غ عن  واح  المنتخار الءكحو  والبةف عنناح

والموزعحن اةتتعن الكوذ الفمال  إل عتتال ويم ن ل ل ومار أ  تتات أن تستتدل المةتتول  ذل  العتتا محن   - 31
مل  و تتتتع مباح  توجحني  ألن تتتت  الممال تتتتارح وينبغي ذ تتتتداأل المةتتتتول  ل ةتتتتو ار   ، مم ومار عن الستتتت م  

اا تتءدام طوذ مبتبو  ل وهتول ذل  أهتلاب المنتخار التي  تلبت و فز ت ع   اي تتخاا  إلع ن  تلبناح 
مل  البويد   ، لت عي لحوح من المستتتتتتتن بحن  ي اإلشكال المباشتتتتتتو وأمنور الدلا تتتتتتار أن الكويع  األللو نمالي  

ينبغي أن  ةتتول  ، والم المار النات ي ح وباإل تان  ذل  لل    ، والو تائ  البويد    ، والو تائ  النعتي    ، اإللبتوو ي 
وما يوتبو اه من أشكال )مع تخن     ، ني ذشتتمالار الستتل  أن تت تتمن وهتتفات وا تتلات ل منتج الإل تت  تتلبه 

  ،و تتتتتتتب  اي تعتتتتتتتاف المتا   ل مستتتتتتتتن بحن ،  لار  م ن أن تع   من ذحلاك المستتتتتتتتن   ل مءاطو( أل معتتتتتتتك 
ن تتت ت عن شتتت    تتتن  اي تتتتممالح واعتمد المديد من الوي ار الع تتتائي   ، وتم يمار اةتتتعن ما  خ  الويام اه 

جح وينبغي عوا  مولجات مو دات إلشمالار السل  لدعت المؤ سار التخالي  ني التواه  الفمال لسل  المنت 
المم ومار ني شتتتتتتتتتتتتت   يتي  لدشتتتتتتتتتتتتتءا  لول اإلعاق  ذم ا ي  ايط   ع حناح وينبغي تكبحح قواعد ذم ا ي  
  ،الوهتتتول ذل  شتتتب   اإل تو ت عندما تتاح المم ومار ني شتتت   ذلبتوو يح وني ذشتتتمالار الستتتل  اإللبتوو ي 

ينبغي أن   ون   ، ناح وع و  ع   لل  ينبغي تعد ت وهتتتتف  عتتتتي ل عتتتتول التي تلدح المنتخار التي تت  تتتتلب 
 شويو الفحديو المتم ح اسل  المنتج متوجمات من أج  تمزيز ذم ا ي  ايط   ع يهح 

وقد تت تمن الستب  المفحد  اإل تااي  ل عتا محن والموزعحن البفح   االوهتول ذل  المستتن بحن من ش ل   - 32
هتتل يات مةتتتو ات تعتتدل   تت ك   تت م     المنتخار  يا ات التنبحنار أو عم يار الستتل  أو .حو ا من ل تتائ   تت م   

وشكات  ات يات مخا يات مءعتعتات ل مستتن بحن ل تعتال والوح ع   ذشتمال   ، المنتخار المءتعت  والمؤ تستار التخالي  
 تتتتتتمن   ، اكوذ مننا و تتتتتتائ  التواهتتتتتت  ايجتماعي   ، والملتوم الموئي الإل يتت  له ع    كاذ وا تتتتتتع   ، الستتتتتتل  

أهتتتتدلر منظم  التماون والتنمي  ني المحدان ايقتعتتتتاحل ذلشتتتتاحار  تتتتيا تتتتاتي     ، 2020ام و تتتتائ  أشومح وني ع 
 ح ( 25) اةعن زياح  نمالي   ل  المنتخار ذل  أقع   د والتي تلتول ع   توهيار مفع   ني  إا العدح 

من    12 ويم ن ل ل ومار أ  تتتتات أن تةتتتتخع ع   تكويو منتخار وتبنولوجيا مستتتتتدام  تماشتتتتيات مع الندف  - 33
من ش ل    ، أ داف التنمي  المستتتدام ح ويم ن أن  ف تتي لل  ذل  اللد من  فا ار اإل تاج وتخن  التء و من الستت ع 

 اما ني لل  ني  ال  الع ا ا المتم ع  اس م  المنتجح    ، تلسحن ح موم  المنتج وتيسحو عم يار ذه ح المنتج 

 قدرات الحكومات على العمل -سابعاا  

اعن الل ومار ني امض الوي ار الع تتتتتتتتتتتائي  قد تفتعو ذل  العدل  ع   المم    تستتتتتتتتتتتّ ت التوهتتتتتتتتتتتي  -34
ل تعتتدل لتداول المنتخار اي تتتن لي  .حو المعمو   ني جميع الستتحناليو ارح وي يزال المديد من الوي ار 

ألحوار  وقد ي  مت   المديد مننا ا ،الع تتتائي    تتتع  تتتيا تتتار وتدا حو نمال  لستتت م  المنتخار اي تتتتن لي 
التةتتتتويعي  والتنظيمي  ال زم  لمنع ا تتتتتحواح المنتخار .حو المعمو   أو المستتتتاعد  ني تلديد المنتخار .حو 

قد ي تونو األطو العا و ي  ل نح ار التنظيمي   ت ك  منع    ،المعمو   ني أ تواقنا الوطني ح وع    تبح  الملال
 تتتتتتتتتتتتتنا ا شو امد أ ظم  ذ  غ نمال  أو قواعد المبيمار أو تنفحإ عم يار الستتتتتتتتتتتتتل ح وقد ي   ون لدم ام

  يا ار للواح  المنتخار أو أحوار أشوم لمواثب  السوذ ع   النلو الس يتح

  

 (25 ) OECD, 2020, Policy guidance on maximizing product recall effectiveness, DSTI/CP/CPS(2019)4/FINAL ح 
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ومن المسّ ت اه أ  ات أن الدول األع األ ني األمت المتلد  قد تفتعو ذل  الس ك  أو الموالح ال زم  لمنع   - 35
 ت  امد تلديد ا ومنع ايتخال  نا ني الستتتتتتتتتتوذ    ، حو معمو   تعتتتتتتتتتتديو المنتخار اي تتتتتتتتتتتن لي  المموون  اع نا . 

المل ي ح ويم ن أ  تتتتتتات أن   ون لدولوي  التي تمن  تاليءيات لتيستتتتتتحو التعتتتتتتديو عام ت  موذ المباحلار الوامي  ذل   
 ح منع امض العاحلار أو ذل  تنبيه وي ار ق ائي  أشوم ذل  أن منتخار مموون  اع نا .حو معمو    تع  ذلحنا 

وتستّ ت التوهتي  اع ه  م ن اللد من تعتنيع وبيع المنتخار اي تتن لي  .حو المعمو   ع   العتمحد  - 36
تدعو   ، المالمي عندما تعوم الدول األع تتتتاأل  تمزيز أطو  تتتت م  المنتخار الءاهتتتت   ناح وع    إا األ تتتتاس 

تندف ذل  منع أن    ، تتماش  مع قواعد منظم  التخال  المالمي   ، التوهي  الدول األع األ ذل  أن تتبع  يا ار 
  خول عبو اللدوح توزيع المنتخار اي تن لي  المموون  ني وي اتنا الع ائي  اع نا .حو معمو  ح  

  المنتخار و نج تعحيت المءاطو وتةتتتحو التوهتتتي  ذل  ايشت ف ني األطو العا و ي  وشتتتوول  تتت م  - 37
نإن    وي   ق تتتتتتائي  ني و تتتتتتع نويد   ،  حن الوي ار الع تتتتتتائي ح و ظوات لمدم وجوح    وا د ينا تتتتتت  الخميع 

 عندما يتم ح األمو اممالخ  التوزيع عبو اللدوح ل منتخار اي تن لي  المموون  اع نا .حو معمو  ح 

متا   ني المديد من الب دان لتلديد المنتخار اي تتتن لي  .حو    من المستتّ ت اه أن اإلم ا ي   ، وأشحوات  - 38
لبن قد ي توجد نحنا امد  تت ك  قا و ي  لمنع تعتتديو  إ  المنتخارح   ، المعمو   أو  تتلبنا أو منع ايتخال  نا 

ح   حد أن التنفحإ قد يتعدم تدليخيات من ش ل تلستتتتتتحن ايتعتتتتتتاير وتباحل المم ومار ايما  حن الدول األع تتتتتتاأل 
 ذن  إا التباحل ل مم ومار  م ن أن يلني المؤ سار التخالي  عن توزيع المنتخار .حو المعمو  ح     

 الحاجة إلى محسين التعاون الدولي -ثامناا  

تتك ت  اإلجواألار الواميت  ذل  منع توزيع المنتختار اي تتتتتتتتتتتتتتتن ليت  .حو المتعمو ت  المموونت  عبو  -39
مت  المستتتتتتتتتتتتتتعلت  لاتنتا ع    عت   تتتتتتتتتتتتتت ع .حو متعمو ت  عبو اللتدوح التدوليت ؛  اللتدوح تمتاو تات حوليتاتح وتنكول طبي 

نإن من الموج  أن تبون النتائج لار   ،تت تتتتانو جنوح   ومار الدول األع تتتتاأل ني األمت المتلد  لت وما
أن التماون الدولي عبو اللدوح  2020لمام   ( 26) ثيم  ملدوح  لستت م  المستتتن بحنح وتظنو أالا  األو بتاح

ي  تتتتتتتتتيما ني مخال اإل فالح وبا تتتتتتتتتتلناأل ايتلاح   ، ما   المستتتتتتتتتتن   ي يزال .حو شتتتتتتتتتائع  ستتتتتتتتتبيات ني مخال  
قد ي   ون  اايات   ، عوم التماون اللالي ع   أ تتتتتتاس تماون .حو ل تتتتتتمي مةتتتتتتتوك  حن الو اير  ،األولوبي

 ل تعدل اة    اف ل مدح المتزايد من الممال ار التخالي  .حو الماحل  عبو اللدوحح

و ظوات ألن أطو  تت م  المنتخار وشتتووطنا واإلجواألار المتم ع   نا  م ن أن تءت ف  ، وع و  ع   لل   - 40
نعد  متبو منتج ا تتتن لي ما .حو معمون ني وي   ق تتائي  ويمتبو    ، اشت نات  بحوات  حن الدول األع تتاأل ني األو بتاح 

مل  اتفاذ تكبحح التدا حو العتتلي  وتدا حو العتتل     ، ولي  معمو ات ني وي   ق تتائي  أشومح وتستتم  اتفاقار التخال  الد 
 وجوح أ ظمت  مءت فت  ايمتا  حن التدول   ، وايتفتاذ اةتتتتتتتتتتتتتعن اللواجز التعنيت  أمتام التختال  لمنظمت  التختال  المتالميت    ، النبتاتيت  

و المعمو    لمواعا  اللعائح المءت ف ح وتعّو التوهتتتتتتتتتتتي  المتم ع  امنع توزيع المنتخار اي تتتتتتتتتتتتن لي  .ح   ، األع تتتتتتتتتتتاأل 
ألن الوي ار الع تتتتتتتتتتتتتائيت    ، المموون  عبو اللتدوح اعن  إ  التفتاوتار  م ن أن تخمت  التمتاون الدولي أللو هتتتتتتتتتتتتتموب  

المءت ف  قد ي تمتوف االءكو  فستتهح ويم ن لمل   إ  اللاير أن تع   من قدل  وي   ق تتائي  ع   اتءال ذجواألار 
 المعمو   التي معدل ا أ واقنا ني وي   ق ائي  أشومح لمنع مواه    يع المنتخار اي تن لي  .حو  

وتمد الةتتتب ار اإلق يمي  والدولي  لستتتل  المنتخار المإ ول  أع   معتتتدلات ثيمات ل مم ومار لخميع  -41
نإن  ناك  اج    ،الستت كار المةتتال  ح وع   الو.ت من أن امض الب دان تةتتالك ني أللو من شتتب   وا د 

 ا  م ن ل مم ومار المتعا م  أن تفحد ألبو عدح من الوي ار الع ائي ح ذل  نلبو الةب ارن الح 

  

(26) Cipriano A and Izaguirre A, 2020, International cooperation in consumer protection, Research 

Paper No. 54, p. 43, UNCTADح 
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وتؤ د التوهتتتتتتتتتي  من جديد أ  تتتتتتتتتات أ ه ينبغي ل دول األع تتتتتتتتتاأل ني األمت المتلد  أن تمم  ع    -42
لبت أو ق حد ا تتتتتتتتتءدامنا تعححدات شتتتتتتتتديدات أو تمزز   تعا تتتتتتتتت المم ومار المتم ع  االمنتخار التي   ظور أو  تتتتتتتت 

من أج  تم حن الب دان المستتتتولح  من  ما    فستتتنا و ما   المستتتتن بحن نحنا ع   النلو الم ئت  ،تعا تتتمنا
من ا تال ال تال  لنإ  المنتخارح وتوح الدعو  ذل  تباحل المم ومار  حن الدول األع تاأل االفم  ني مباح  

ع المنتخار اي تتتتتتتن لي  .حو األمت المتلد  التوجحني  للما   المستتتتتتتن   وي تزال أحا  أ تتتتتتا تتتتتتي  لمنع توزي 
نمن المفنوم أ  تتتتتتتتتتتتتتات أن المم ومتار   ،المتعمو ت  المموونت  عبو اللتدوحح وع   الو.ت من أن اللتاجت  مموونت 

المنا تتتتب  ي يتت تعا تتتتمنا ني  لحو من األ يانح وليا لدم البلحو من الوي ار الع تتتتائي   بستتتتاط  ا ليار 
  إ  المم ومار افمالي  ني الوقت المنا  حوايتفاقار ال زم  إلتا   ذم ا ي  ذ ال  

تؤ د التوهتتتتتتتتتتي  أن  اير توزيع المنتخار اي تتتتتتتتتتتن لي  .حو المعمو   ني األ تتتتتتتتتتواذ    ،وبالمل  -43
 الوطني   م ن أن تتواجع ع   العمحد المالمي   ما تمزز التماون الدوليح

ع   اعتبالار   م  المنتخار    ومن األمل   الم مو   ع   شوول الموانع  ع   التعديو العائم  -44
التي  م ن أن تبون معتتتتتتتتدل ذلنام ل دول   ،2المو تتتتتتتتل  اإ خاز ني اإلطال  ،ممال تتتتتتتتار الوي ار المتلد 

األع تتتاأل األشومح وتعتوح الم ستتتي  شتتت  ت جديدات من أشتتت ال التو تتتيت  م ن من ش له ل ستتت كار الخمو ي  
 اعتبو .حو معمون ني ذ دم الوي ار الع ائي حني وي ار ق ائي  أشوم تلديد المنتج اسنول  ذلا 

 سبل التعاون وأسئلة للمناقشة -ماسعاا  

تك   التوهتتي  ذل  األو بتاح أن يواهتت  مستتاعد  الدول األع تتاأل ني األمت المتلد  ني تلستتحن  -45
ومنع    األطو الوطني  واإلق يمي  لست م  المنتخار اي تتن لي  من أج   ما   المستتن بحن ع    لو أن ت 

وتةتخع الدول األع تاأل أ  تات ع   اعتماح تدا حو    ،توزيع المنتخار اي تتن لي  .حو المعمو   عبو اللدوح
 ،والممايحو الوطني  أو الدولي  ،وأ ظم  الستتتتتتتتتت م   ،اما ني لل  النظت العا و ي  ،منا تتتتتتتتتتب  لتلستتتتتتتتتتحن قدلاتنا

تبون المنتخار معمو    تتواأل من  حا   ولل  ل تتمان أن ،والممايحو الكوعي  واي تفاظ استتخ ر الستت م 
 ا تممالنا ني الغوا الإل و  مت من أج ه أم ني .وا آشو يتوقع عاح  ا تءدامنا ايهح 

 تتتلبنا  وتتاح ني المديد من الوي ار الع تتتائي  ذم ا ي  تلديد المنتخار اي تتتتن لي  .حو المعمو   أو  - 46
نمن ش ل   ، لبن قد ي توجد نحنا امد  تتتت ك  قا و ي  لمنع تعتتتتديو  إ  المنتخارح ومع لل    ، أو منع ايتخال  نا 

قد يتعدم التنفحإ تدليخياتح ولتلستحن    ، تلستحن ايتعتاير وتباحل المم ومار  حن الدول األع تاأل ني األمت المتلد  
وتدا حو  تتتتتتتت م     ، ا تتتتتتتتار الوطني  ينبغي ل دول األع تتتتتتتتاأل أن تتباحل اا تظام المم ومار المتم ع  االستتتتتتتتي  ، العدلار 

 وشوول الس م  حاش     حول  ع وح   ، وعم يار  ل  المنتخار أل.واا الس م    ، المنتخار 

وايما ي ي األ ت    المكوو   ل مناقةت  ني الدول  الستاح ت  لفويح الءبواأل الل ومي الدولي الممني  -47
 اعوا حن و يا ار  ما   المستن  :

و ي  والمؤ تتتستتتي  ال تتتوولي  لمنع توزيع المنتخار اي تتتتن لي  .حو ما  ي األطو العا   )أ( 
 المعمو   المموون  عبو اللدوح؟

 ليف  م ن تمزيز نمالي  آليار  ل  المنتج الوطني  واإلق يمي  والدولي ؟  )ب( 

ليف  م ن لدو بتاح أن  ستتتاعد الدول األع تتتاأل ع   أن تتت  وجه ني تلستتتحن األطو   )ج( 
   لس م  المنتخار اي تن لي ؟الوطني  واإلق يمي 
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