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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة التجارة والتنمية

  المستهلكفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية 

 الدورة الخامسة

 2021تموز/يوليه   6و 5جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 7البند  

احتياجات المستتتتتتهللين ال تتتتتعواء والمحرومين في مجام حماية المستتتتتتهلك    
 فيما يتعلق بالمرافق العامة

 مذكرة من أمانة األونلتاد  

 موجز  
إن حصوووووووول الم ووووووولع وان ع ا ال ووووووو م والادمات األيوووووووايوووووووي  وحما   الم ووووووولع وان ال ووووووو  ا    

والمحرومان هما من االحلياجات المشووووروع  اللد تعدا م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم وووولع   
م  الناجم  إلا ت بالعا. وتل ووم الم األم اللوجاعي  همهمي  صا وو   يما يل  ل هالمرالل ال ام  ولد يوويا  األز 

المووووركرت إ ووووارات للحووووديوووود احليوووواجووووات COVID-19)   2019عن مرض لاروس كورونووووا   وتقووووده هوووورة   .)
الم ولع وان ال و  ا  والمحرومان ع ا نحو ضل وو. وت اب ض رز جوانل ال ويايوات الملصو   هالم ولع    

لل بي     - المنازعات، واونصووووووووواا الو وووووووووول، وتدا ار الحما   الاا ووووووووو ، واوعةه والل  يف، وت وووووووووو     - 
احلياجات الم ووووووولع وان ال ووووووو  ا  والمحرومان لد قعام المرالل ال ام . وت رض المركرت ض  وووووووات الم األم  
اللد تحكم تولار المرالل ال ام  ذات الص   هالقعام الااص، وهد االنلظاه، ونوعي  الادم ، والقدرت ع ا 

يم . ثم يرأل شووورل ل لدا ار المحدألت الملارت لحما   الم ووولع وان  تحمو اللواليف، والمماريوووات الليار   ال ووو  
. وتل وووومن المركرت ايوووولنلاجات موجزت،  19- ال وووو  ا  والمحرومان ل مرالل ال ام  لد يوووويا  جادح  كولاد 

ت اعا ه ض اللو ويات المل  ق  هال ويايوات ال ام  والم وادو اللد  مكن مناقشولعا لد الدورت الاام و  ل ر ل 
 حكومد الدولد الم ند هقوانان وييايات حما   الم لع  . الابرا  ال 
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 مقدمة -أولا  

هومن اال ووووووووووووووباوو الوحاود    ( 1)  قر ال عود الودولد الاواص هوالحقو  االقلصوووووووووووووواأل و  واالجلمواعيو  وال قوا يو  -1
وملحرر ن من الاوا وال اق ، هو يوووووووووباو تعا      للحقال الم و األع ا الملم و لد ضن  كون ال شووووووووور ضحرارات 

الظروا ال وورور   للمكان كو إن ووان من اللملم هحقوقه االقلصوواأل   واالجلماعي  وال قا ي ، وكرل  هحقوقه  
ي  ال ام  لألمم الملحدت  وراح ت هحل اون وان لد مياة ، اعلرلت اليمع2010المدني  وال ويايوي ا. ولد عاه  

ولد   .( 2) الشور  المممون  والصورا الصوحد وضقرت همن هرة الحقو  رورور   وعمال جميم حقو  اون وان
من  6، حدألت اليمعي  ال ام  المياة النظي   وصدمات الصوووووووووووووورا الصووووووووووووووحد هاعل ارها العدا 2015 عاه

من ضهوداا اللنميو   7قو  النظي و  وسوميوووووووووووووو وار مي ووووووووووووووورت هواعل وارهوا العودا ضهوداا اللنميو  الم وووووووووووووولودامو ، والعوا
  . ( 3) 2030الم لدام  رمن صع  اللنمي  الم لدام  ل اه 

، اعلمودت اليمعيو  ال وامو  لألمم الملحودت م واألم األمم الملحودت اللوجاعيو  لحموا و  2015ولد عواه   -2
وضول احلياجْان مشووووووووووروعْان ضقرتعما الم األم اللوجاعي  هما  احصووووووووووول    .( 4) الم وووووووووولع   هصووووووووووي لعا المنقح 

الم وووووولع وان ع ا ال وووووو م والادمات األيووووووايووووووي ا، واحما   الم وووووولع وان ال وووووو  ا  والمحرومانا. والم األم 
هشوووووومن حما   الم وووووولع  ، وع ا الريم من ضنعا يار م زم  يات  اللوجاعي  هد الصوووووو  الوحاد المل ل ع يه ألول

 .( 5) الدول األع ا  لد األونولاأل ع ا نعا  وايم  لقد ن رتعا

وتل وووومن م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم وووولع   تو ووووي ت همن ات مو الدول األع ووووا    -3
ع ا ج و المرالل ال ام  لد ملناول اليميم وضن تقوه  ورووم ضو إألام  ضو ت ز ز ال وويايووات الو ني  الرامي   

ح اللد تلناول تولار الادمات، وإتاح  الم  ومات ل م ولع وان، وإيداعات ال ومان إلا تح وان القواعد وال واد 
ما، ويرامات اللمصار لد أللم الريووووه، ووقم الادم  وإعاألتعا، ووروووم نظم الل وووديد  والدل ات الم ووودألت مقد،

اجات  ع ا ضق ووووووواي، وت وووووووو   المنازعات  ان الم ووووووولع وان ومقدمد صدمات المرالل ال ام ، مم مراعات احلي 
 .( 77الشرادح ال عي   والمحروم  من الم لع وانا )ال قرت 

وقود   ول مؤتمر األمم الملحودت ال وامن الم ند هوايووووووووووووول راض جميم جوانول ميموعو  الم واألم والقواعود   -4
المنصوووووو   المل ل ع اعا ات اقوووووووووووووووووووات مل دأل األ راا من ضجو مكالح  المماريووووووات الليار   اللقااد  ، الر  ع قد لد  

و وو عا وثادل ضيووايووي  عن احلياجات  ، إلا ضمان  األونولاأل ضن ت ّد تقار ر وألرايووات   2020تشوور ن األول/ضولوسر  
الم ووووولع وان ال ووووو  ا  والمحرومان  يما يل  ل هالمرالل ال ام  تمعادات ل مشووووواورات يار الريووووومي  المقلرل إجرا ها  
صةل الدورت الاام وووووووو  ل ر ل الابرا  الحكومد الدولد الم ند هقوانان ويوووووووويايووووووووات حما   الم وووووووولع  . ولد هرا 

 . ( 6) ويت مؤي ات ضواأل مي   ألول  ع وات   16نات، وورألت مدصةت من  الصدأل، عممت األمان  ايلبيا 

وتقده هرة المركرت إ ارات للحديد احلياجات الم وووولع وان ال وووو  ا  والمحرومان ع ا نحو ضل ووووو.   -5
وت ووووووولوشوووووووم الصوووووووةت  ان المرالل ال ام  وحما   الم ووووووولع  ، وت رض الم األم اللد تحكم تولار المرالل  

ز ل  ض الم األرات الملارت لل بي  احلياجات الم ووووولع وان ال ووووو  ا  والمحرومان  يما ال ام . ي د ذل  موج
__________ 

 ، المرلل.1966كانون األول/أل  مبر  16المؤرخ  (21الدورت )ضلم  2200قرار اليمعي  ال ام   (1)

  .64/292قرار اليمعي  ال ام   (2)

  .70/1قرار اليمعي  ال ام   (3)

  .70/186قرار اليمعي  ال ام   (4)

(5) TD/RBP/CONF.9/2. 

وض  وووووووو ندا، وال حر ن، والبراز و، وسروند ألار ال ووووووووةه، وس  ار ا، وسنما، واليمعور   الدومانيكي ، وزامبيا، وال ووووووووو د،  إثاوسيا، وضل انيا،  (6)
ويوووو  ووورا، ويووويشووواو، ونييار ا، والوال ات الملحدت األمر كي ، والياهان، واليام   الصووواني  ل   وه ال ووويايوووي  والقانون، وراهع  القانون 

   لقانون الم لع  ، وجام   ماال ا، وجام   نا  ون ماندية، وجام   يادند.الدولد، والراهع  الدولي
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وترأل لد نعا   المركرت   . 19-يل  ل هالمرالل ال ام  لد ص ووم األزم  االقلصوواأل   الناجم  عن جادح  كولاد
ار م األم ايولنلاجات موجزت ت اعا تو ويات هشومن ال ويايوات ال ام  موجع  إلا الدول األع وا  من ضجو تن 

األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم وووووولع   ع ا نحو ضل ووووووو، إلا جانل الم ووووووادو المقلرح  ل مناقشوووووو  لد  
 الدورت الاام   ل ر ل الابرا  الحكومد الدولد الم ند هقانون وييايات حما   الم لع  .

 تحديد احتياجات المستهللين ال عواء والمحرومين -ثانياا  

لد عةقاتعم مم المؤيوو ووات الليار   اصلةالت لد اللوازن من حاو الوزن   ( 7) الم وولع وون يواجه  -6
وعةوت ع ا ذل ، هناك ل   محدألت من الم وولع وان    .( 8) االقلصوواأل ، والم وولوت الل  يمد، والقوت الل اورووي 

 ، ومن ثم  حلاجون إلا اهلماه صاص.ضو حرمانات  الرين هم لد ورم ضو ر ر  ات 

ومراعاتت لعرة االحلياجات، تل ووووووووومن م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم ووووووووولع   تو ووووووووويات  - 7
ل األل  والمنصو  ، الر  ين  د هموج ه ل مؤيو وات الليار   وت نشو  الم األم اللوجاعي  مبدض  الم ام   ا   . ( 9) محدألت 

  ((.ض ) 11ضن تلينل المماريوووات اللد ت ووور هالم ووولع وان، وال يووويما الم ووولع وان ال ووو  ا  والمحرومان )ال قرت 
و ن  د ض  ووووووات تقايم احلياجات هرة ال    من الم وووووولع وان عندما ت ووووووم الدول األع ووووووا  تدا ار قانوني  و/ضو  

توا وو ال مو  عا، للمكان الم ولع وان ضو المنظمات الم ني ، ح ول االقل وا ، من الحصوول ع ا إألار  ، ضو  
رت  ت و ض عن  ر ل إجرا ات ريووووووومي  ضو يار ريووووووومي  توون يووووووور    ومنصووووووو   ورصيصووووووو  اللواليف ومي وووووووّ

. و ن  د، عند ورووووووم  رامق الل  يف واوعةه، إية  عنا   صا وووووو  الحلياجات الم وووووولع وان من ( 37 )ال قرت 
ال  ات ال وووعي   والمحروم ، لد المنا ل الر  ي  والح ووور   ع ا ال ووووا ، همن لاعم الم ووولع وون ذوو الدصو  

. و   وووووو ،ء ال ووووووو  ع ا ( 42 المنا ض ضو ذوو م وووووولو ات اولماه هالقرا ت والولاه  الملدني  ضو المن دم  )ال قرت 
ع ا وجوه    ( ل ) 66، واللحو ةت المواليو  لد ال قرت  66احليواجواتعم ض  ووووووووووووووات عنود تنواول الاودموات المواليو  )ال قرت  

 . والمرالل ال ام  هد محور هرة المركرت. ( 77الاصوص( والمرالل ال ام  )ال قرت 

حما   الم وووووووولع  ، لد ألورته   وناقش لر ل الابرا  الحكومد الدولد الم ند هقوانان ويوووووووويايووووووووات -8
ال اني ، م وووومل  حما   الم وووولع وان ال وووو  ا  والمحرومان. وشوووودأل ع ا ضهمي  تصووووميم وتن ار تدا ار محدألت  
تعدا إلا حما   هرة ال    من الم وووووولع وان. وضقر همن الدول األع ووووووا  قد ت لمد ت ار ف مال    لم الي   

ا  مز د من ال حوث ال يوووووووووويما  يما يل  ل  عرة ال    من احلياجات مح ي  محدألت، وضن هناك حاج  إلا إجر 
وضنشم لر ل الابرا  الحكومد الدولد ض  ات لر ل عمو م نيات هالم لع وان    .( 10) الم لع وان لد الب دان النامي 

 ال   ا  والمحرومان لل  يء ال و  ع ا ضل و المماريات وتي ار ت األل الم  ومات والمشاورات. 

ل ال امو الم ند هالم وووولع وان ال وووو  ا  والمحرومان هشووووكو يار ريوووومد لد صم   واجلمم ال ر   -9
إلا الدورت ال ال   ل ر ل الابرا  الحكومد الدولد الم ند هقوانان  وقده تقر رات  2018و 2017منايوووووووووو ات لد  

دل وجمم ال ر ل ال امو ضل ووووو المماريووووات المل  ق   عرة الم وووومل ، مما ي   .( 11) ويوووويايووووات حما   الم وووولع  
__________ 

من م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم ولع  ، هو شواب  بي د، هصورا   3االم ولع  ا، ح ول الل ر ف الوارأل لد ال قرت   (7)
النظر عن جن ووووواله، يلصووووورا لد المقاه األول أليراض شووووواصوووووي  ضو عاد ي  ضو ذات  ووووو   هاأليووووورت المعيشوووووي . وت ووووو م الم األم 

 اللوجاعي  همن الدول األع ا  قد ت لمد ت ار ف مال    لم الي  احلياجات مح ي  محدألت.

  .1، المرلل، ال قرت 70/186قرار اليمعي  ال ام   (8)

 ، المرلل.70/186قرار اليمعي  ال ام   (9)

(10) TD/B/C.I/CPLP/9. 

(11) TD/B/C.I/CPLP/15   وم واهمات ال ر ل ال امو الم ند هالم ولع وان ال و  ا  والمحرومان اللد ت قلعا ضمان  األونولاأل لد عاه
 https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerabl  لد ، ملاح  ع ا الراهء اللا2021

e%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf.  

https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
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ع ا إقرارة همنه ال يوجد ت ر ف وحاد ألوجه رو م الم ولع   وضن كو   د  شوكو يويايوله الو ني  هااليولناأل 
  .( 12) إلا االحلياجات االجلماعي  واالقلصاأل   الاا   هالم لع وان لد ذل  الب د

م ووووووواهم  اللد ورألت أليراض تيميم مركرت الم  ومات  22ومن  ان الم ووووووواهمات ال ال  عدألها   -10
األيايي  هرة، لم ت ب   يوت الوال ات الملحدت األمر كي  عن وجوأل ت ر ف ل م لع وان ال   ا  والمحرومان  

همنعم م ووووولع وو المرالل   الم ووووولع وان ال ووووو  ا م لمد لد إحدت الوال ات )هد وال   ضركن ووووواس اللد ت ّرا 
يوووووون  و  وووووولولون شووووووروي الدصو اللد تؤه عم ل حصووووووول ع ا م وووووواعدات(.   65ضعمارهم  ال ام  الرين ت و  

وت لبر   دان م و ال وووو د ويوووو  ووورا ويووويشووواو والصوووان ومالاز ا والياهان ميموعات مال    من الم ووولع وان  
جديرتت  رعا   صا و . وال  صونم االتحاأل األوروسد الم ولع وان ال و  ا  ع ا ضيواس االنلما  إلا ميموع   

 ان  من األشووووووااص،  و ايوووووولناألات إلا اعل ارات  ر ي  م ان   االم وووووولع وون الم ررووووووون هشووووووكو صاص  م
ل مماريوو  ال ووارت ضو ل منلق المرت ء  عرة المماريوو  ه ووبل عيزهم ال ق د ضو البدند ضو يوونعم ضو يووراجلعم،  

  تيرس  البراز و، تناقش ولد روووو   .( 13) وذل  هعر ق   مكن ضن ي لوق،م هشوووكو م قول من اللاجر ضن يلن م  عاا
 .( 14) الدح  لم الي  اال  م الشديدا ل  ض الم لع وان ال و  المشلرك  الينوسي  حاليات 

وقدمت منظم  الل اون واللنمي  لد المادان االقلصوووووووووواأل ، لد تو ووووووووووالعا هشوووووووووومن اتااذ القرارات   -11
ال و  ا ا هم الرين يل رروون ل  ورر     االم ولع وون م ادات  المل  ق  هال ويايوات الملصو   هالم ولع  ، تماازات 

لاصووووادب ال ووووو  هالن وووو   لمنلق م ان، ضو  وووو ات المنلق، ضو  بي   الم ام  ، ضو   لد وقت م ان، نظرات 
يومات الم ولع   ضو  رولهف لد حان ضن االم ولع وان المحرومانا هم الم ولع وون الرين  كونون م رروان  

 .( 15) ا  ل  رر هشكو م لمر ه بل يماتعم ضو  رولعم الا

وت ند العبي   يار المليان و  ل  و م والحرمان وصصوو وي  ال ويا  المرت ء  عما ضن االصلةلات  -12
 ان ل ات الم وولع وان، م و األ  ال والم وونان وال وويال والمعاجر ن والم وولع وان الر  اان، ين  د ألرايوولعا من 

لمل  ق   با   ال ووووووو . وع ا نحو ما  انله  حاو ال وامو االجلماعي  والد مويرا ي  وال وووووو وكي  والشوووووواصووووووي  وا 
المناقشووووووات لد ألورت يوووووواهق  ل ر ل الابرا  الحكومد الدولد، للن ال وامو العيك ي  م و اولماه هالقرا ت والولاه   
والم رل  اللقني  والورم االجلماعد واالقلصاأل  تل اعو مم عوامو  ر ي  م و ال مر والحال  المدني  والورم 

و  قات لما يو مت هه منظم  الل اون واللنمي  لد المادان االقلصواأل ، اقد  كون    . ( 16) ح  الن  وي  الو ي د والصو 
جميم الم وووووولع وان، ه ض النظر عن الم وووووولوت الل  يمد ضو الابرت، عرروووووو  ل  وووووورر لد حاالت م ان ، لد  

 . ( 17) حان ]ضن[ الم لع وان المحرومان قد  كونون م رران ل  رر هشكو م لمرا 

ألت ل م ووووولع وان وريم الصووووو وسات ضماه ا -13 للو وووووو إلا توالل ألولد لد ابرا  هشووووومن الم ايار المحدّل
  وميموع  ضألوات ييايات الم لع     ( 18) أللاو األونولاأل هشمن حما   الم لع  ال   ا  ضو المحرومان، للن 

__________ 

 .المرجم ن  ه (12)

الير دت الريمي  لةتحاأل من الدي اج ،   19وال قرت    (3)5، الماألت  (2005ض ار/مايو   11)  EC/2005/29االتحاأل األوروسد، اللوجيه  (13)
  (.2005حز ران/يونيه ) L 149/22، األوروسد

 ل  و  المشلرك  الينوسي . 7ح  ما ذكرت البراز و، تير  المناقشات لد ال ين  اللقني   (14)

، تو وووووووي  منظم  الل اون واللنمي  لد المادان االقلصووووووواأل  هشووووووومن اتااذ 2014منظم  الل اون واللنمي  لد المادان االقلصووووووواأل ،   (15)
 http://www.oecd.org/sti/consumer/Toolkit  :راهء اللالدالقرارات المل  ق  هال يايات الملص   هالم لع  ، ملاح  ع ا ال

-recommendation-booklet.pdf.  

  .TD/B/C.I/CPLP/9انظر  (16)

  .2014منظم  الل اون واللنمي  لد المادان االقلصاأل ،  (17)

(18) UNCTAD, 2017, Manual on Consumer Protection (United Nations publication, New York and 

Geneva).   

http://www.oecd.org/sti/consumer/Toolkit-recommendation-booklet.pdf
http://www.oecd.org/sti/consumer/Toolkit-recommendation-booklet.pdf
http://www.oecd.org/sti/consumer/Toolkit-recommendation-booklet.pdf
http://www.oecd.org/sti/consumer/Toolkit-recommendation-booklet.pdf
http://www.oecd.org/sti/consumer/Toolkit-recommendation-booklet.pdf
http://www.oecd.org/sti/consumer/Toolkit-recommendation-booklet.pdf
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   مكن ضن  قدما إرشووووووووواألات هشووووووووومن كي ي  ت بي    ( 19) اللاه   لمنظم  الل اون واللنمي  لد المادان االقلصووووووووواأل 
ع ا اال قرا  يدل ون   احلياجات هرة ال    من الم وولع وان ع ا نحو ضل ووو. و ل وومن أللاو األونولاأل م االت 

ضو را، حاو يل وح ضن هناك لوار  شوايو   لد ضيو ار الوحدات اللد يدل عا يوكان األحيا  ال قارت لد ك ار  
حصووووووووووووووولعم ع ا صدمات الشوووووووووووووو ك    من الب ودان النواميو  مقوا و الميواة والعواق . و  زت ذل  إلا ان وداه لرص

وترت منظم  الل اون    .( 20) الريوووووومي  اللد عاألتت ما توون مدعوم ، وهد م وووووومل  ت ال ق الحقات لد هرة المركرت
، كما هو قد  كون لاعا جميم الم وووووووولع وان ضو ر روووووووو  ات لات  واللنمي  لد المادان االقلصوووووووواأل  ضن هناك  رو 

وتل وووووومن ميموع  ضألوات منظم  الل اون واللنمي  لد المادان االقلصوووووواأل    .( 21) الحال لد ال وووووويا  الرقمد
ضم    ع ا ال  ات المحروم  وتحرر من ضن ايوووبو االنلصووواا اللد تولر مزا ا ل م ووولع وان ال ووو  ا  تحلا  
إلا تصوووووووميم ألقال حلا ال  كون لعا رثار يار مقصووووووووألت ويار مريو  لاعا ع ا المز د من الم ووووووولع وان  

قود تؤأل  هورة ال ووووووووووووووبووو، ع ا يووووووووووووووباووو الم ووال، إلا لرض قاوأل يار مريو  لاعووا ع ا اصليووار ابصر ن. ل
  .( 22) المنليات لد ال و ا

لرا، من المعم ضن تحدأل الدول األع ووووووووووووا  ضولو اتعا لد ميال حما   الم وووووووووووولع وان، وساا وووووووووووو    -14
 ، والحلياجات يووووكانه، مم لظروا الب د االقلصوووواأل   واالجلماعي  والبا ي قات ال وووو  ا  منعم والمحرومون، ول

مراعات تواليف اللدا ار المقلرح  ولواددها. وقد تشومو الاعوت األولا تحديد احلياجات الم ولع وان ال و  ا  
والمحرومان لد قعاعات مالارت، م و المرالل ال ام . و مكن ال ياه  رل  من صةل اللشوواور مم ال وو عات  

عن ض ووووووووحا  المصوووووووو ح    ل ووووووووةت عات اللنظيمي  القعاعي ،  الحكومي ، م و ها ات حما   الم وووووووولع   والي
لعرة ال ا  ، قات الم ناان، هما لد ذل  راهعات الم ولع وان والمؤيو وات الليار   واألويواي األواأل مي . وتح ي 

 مكن ضن توون م وووووواهمات ال ر ل ال امو الم ند هالم وووووولع وان ال وووووو  ا  والمحرومان هم اه  أللاو مرج د 
رة الم وووووووووواهمات تيار  االتحاأل الرويوووووووووود، وإيوووووووووو انيا، وإيووووووووووراداو، وإوواألور، وضلمانيا،  وت ك  ه  .( 23) م اد

والبرت ال، وسارو، وتركيا، وزامبيا، وكمبوأل ا، وكويووووووووووووولار كا، ولبنان، ومصووووووووووووور، وهولندا، والوال ات الملحدت 
عم ي  األمر كي . وتحديد احلياجات الم ووووولع وان ال ووووو  ا  والمحرومان ع ا نحو ضل وووووو  مكن ضن يرشووووود  

  نم ال يايات الملص   هالم لع   لد المرالل ال ام .

 حماية المستهلك والمرافق العامة -ثالثاا  

تل وومن م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم وولع   تو وويات تلناول هشووكو م اشوور المرالل   -15
من الم وواألم اللوجاعيوو  تنب ع ا ضنووه اين  د ضن تحرص الوودول األع ووووووووووووووووا ، عنوود   69ال وواموو . لووال قرت  

ة واألألو   االقل ووووا ، ع ا إععا  األولو   ل مياالت الوثيق  الصوووو   هصووووح  الم وووولع  ، م و األير   والميا
والعاق  والمرالل ال ام ا. و ورأل ال رم كاا من الم األم اللوجاعي  عدت م األم لم الي  مصووالح الم وولع وان 

 ( 72وت بي  احلياجاتعم لد تولار المرالل ال ام  ع ا نحو ضل ووووو. وتلناول الم األم اللوجاعي  المياة )ال قرت 

__________ 

(19) OECD, 2010, Consumer Policy Toolkit, OECD Publishing, Paris.  

(20) UNCTAD, 2017, p.4. 

(21) OECD, 2019  ,Challenges to Consumer Policy in the Digital Age,  p. 33   الوولوووووووالوود الووراهووء  عوو ووا    :موولوووووووال 
https://www.oecd.org/sti/consumer/challenges-to-consumer-policy-in-the-digital-age.pdf.  

(22) OECD, 2010, p. 56. 

، ملاح  6، ص. 2021م ووووواهمات ال ر ل ال امو الم ند هالم ووووولع وان ال ووووو  ا  والمحرومان اللد ت قلعا ضمان  األونولاأل لد عاه   (23)
 %https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and  ع ا الراهء اللوالد 

20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf.  

https://www.oecd.org/sti/consumer/challenges-to-consumer-policy-in-the-digital-age.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
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ويووووي  وووولاده لد هرة المركرت م عوه عاه  .( 24) هصووووورت لرأل   ( 77والمرالل ال ام  )ال قرت   ( 76والعاق  )ال قرت 
ل مرالل ال وامو ،    عم منوه ضن المرالل ال وامو  هد الاودموات الةزمو  ل م وووووووووووووولع وان من ضجوو ت بيو  احليواجواتعم 
األيوووايوووي . لرا، للن ما ي د    لبر مرالل عام   المياة، والعاق ، والصووورا الصوووحد، واالتصووواالت ال ووو وي   

   )هما لد ذل  الو ول إلا اونلرنت(.والةي وي 

ومن المعم اوشوارت إلا ضن الم األم اللوجاعي  قا    ل لعبال ه ض النظر عما إذا كانت المؤيو و    -16
، 2المقودمو  لاودموات المرالل ال وامو  مم وكو ت ل قعوام ال واه ضو القعوام الاواص. وع ا النحو المبّان لد ال قرت 

لم امةت  ان المؤيووو وووات الليار   والم ووولع وان، هما  شووومو تولار ال ووو م ت ووور  الم األم اللوجاعي  ع ا ا
م    والادمات ل م ولع وان من جانل المؤيو وات اللد تم وعا الدول . ولما كانت  بي   م وي  المؤيو و  المقدّل
ل اودمو  يار ذات ضهميو  هوالن وووووووووووووو و  إلا الم وووووووووووووولع وان لد حود ذاتعوا، لولن هورة الموركرت ال ت يم تماازات  ان  

 لمؤي ات ع ا هرا األياس.ا

ع ا ضنوه اين  د ضن تقوه الودول األع ووووووووووووووا ، لد  اللوجاعيو تنب الم واألم    -و يموا يل  ل هوالميواة   -17
إ ار ضهداا ويا ات ال قد الدولد للولار مياة الشووووووووور  والصووووووووورا الصوووووووووحد،  وروووووووووم ضو إألام  ضو ت ز ز 

. ولد يووويا  تناول ( 72وجوألتعاا )ال قرت    ال ووويايوووات الو ني  للح وووان إمداألات مياة الشووور  وضنماي توز  عا
ع ا ضنه اين  د ضن ت مو الدول األع وووووووووووووا  ع ا ج و العاق    اللوجاعي عنصووووووووووووور العاق ، تنب الم األم 

النظي   لد ملناول اليميم، وضن تقوه  ورووووووم ضو إألام  ضو ت ز ز ال وووووويايووووووات الو ني  الرامي  إلا تح ووووووان  
لظرولعم االقلصوووووواأل   وتح ووووووان ضنماي توز  عا    هك    مي ووووووورت ت  ات إمداألات العاق  اللد تول،ر ل م وووووولع وان  

. وتلع ل األحكاه المل  ق  هالمياة والعاق  ع ا ال ووووووا  النظر لد اصليار الم ووووولو ات ( 76وجوألتعاا )ال قرت 
 المناي   من الادم  واليوألت واللونولوجيا والرقاه  اللنظيمي  وسرامق اللوعي  والمشارك  الميلمعي .

وتق د م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم لع   همن تراعد الدول األع ا  والمؤي ات  -18
ع ا اللوالد( احلياجات الم ووووولع وان ال ووووو  ا  والمحرومان. ولما كانت قا  ي   11و  77الليار   )ال قرتان  

ر ت  وووارات مال  ات  ن  د ضن ت ووولند اللدا ار الرامي  إلا لقعام المرالل ال ام ، ي   ت  ات  الم ووولع وان ل لمثر قد ت  ووو،
من  النعوض هحل اليميم لد م ام   عاألل  ومنصووو   لد المرالل ال ام  إلا نعق مصووومم صصووويصوووات،  دالت 

نعق واحد ينايووووووول اليميم. وع ا يوووووووباو الم ال، تقلرل ال حر ن مبدض ضن  حصوووووووو الم ووووووولع وون ال ووووووو  ا   
و عن م لوت الحما   اللد يلملم  عا الم لع   ال األ .  والمحرومون ع ا م لوت من الحما   ال  ال  ال  ق

اللد عات  لد توجيه ال وووويايوووو  ال ام ، ال يوووويما عند إعاألت تقايم ضو ر اللدا ار شوووواو دات و مكن ضن  كون هرا م ا 
 تعدا إلا ألعم وحما   الم لع وان ال   ا  والمحرومان، وإلا ت ز ز جعوأل اللوعي  والوقا  .

للالي  ض رز الشووووروي المل  ق  هال وووويايوووو  ال ام  لحما   احلياجات الم وووولع وان  وتل وووومن ال قرات ا -19
ال ووووووووو  ا  والمحرومان لد المرالل ال ام ، واللد  مكن ت ايصوووووووووعا ع ا النحو اللالد  الو وووووووووولف وتدا ار  

 الحما   الاا  ف واوعةه والل  يفف وت و   المنازعات، واونصاا.

 الوصوم -ألف 

لد مركرت الم  ومات األيوايوي  هرة إمكاني  الو وول إلا صدمات المرالل ال ام  حدأل الم واهمون  -20
هاعل ارها من ضهم احلياجات الم وووووووووووووولع وان ال وووووووووووووو  ا  والمحرومان. وهرا   زز االللزاه الر يم الم وووووووووووووولوت 

 هالحصول ع ا الادمات الر  ضعرست عنه اليمعي  ال ام  لألمم الملحدت.

__________ 

من الم األم اللوجاعي  هشوووووكو من صوووووو عن المياة والعاق ، مم اللركاز ع ا احلياجات الشووووورادح   77تبرز المرالل ال ام  لد ال قرت   (24)
 ال عي   والمحروم  من الم لع وان.



TD/B/C.I/CPLP/22 

7 GE.21-05167 

، يو وووووووود ال ر ل الر يم الم وووووووولوت الم ند 2018ثيق  الالامي  ل اه وع ا يووووووووباو الم ال، لد الو  -21
هاالشوووووووووولراك مم البن  الدولد ع ا الصووووووووووا د المح د والقعر  واوق يمد،  هالمياة، الر  عقدته األمم الملحدت

ه مان حصول اليميم ع ا المياة المممون  والصرا الصحد، من صةل م الي  ال  رات لد نماذ  تقد م  
اللونولوجيا وت اار ال و وكيات اللد تحد من حصوول اليميم ع ا مياة الشور  والصورا الصوحد  الادمات و 

هما لد ذل  ت بي  احلياجات الن وووا ، وال ليات، واألشوووااص ذو  اوعاق  والميلم ات  -ع ا نحو م ووولداه 
ممون  المح ي  اللد تعيش لد حال  روووووو م، وهكرا للن ال ر ل   وووووو م همن الحصووووووول ع ا مياة الشوووووور  الم

 .( 25) وصدمات الصرا الصحد هو حل ضيايد من حقو  اون ان

هلتاح  إمكاني  االيول األت لمن ال   ول ادون من يوات ولد ميال المرالل ال ام ، يل  ل الو وول ضيوا -22
  2018الادم  الم ني . وع ا الريم من اللح وووانات الوبارت اللد ض ألص ت ل ةت، ت اد تقار ر  ووودرت لد عاه  

م اون شووواب   لقرون  844المل  ل هالمياة والصووورا الصوووحد، ضن  6هشووومن هدا اللنمي  الم ووولدام  رقم  
 م يار   لقرون إلا مياة الشووووووور  الاارووووووو   ل،ألارت المممون ،  2,1اة، وضن  إلا ضه وووووووء صدمات اللزو د هالمي 

م اون  892م يارات شوووووووواب ت وزهم صدمات الصوووووووورا الصووووووووحد الااروووووووو   ل،ألارت المممون ، وضن    4,5و
ولعالما كان الحصوووول ع ا العاق  ق وووي  ضيوووايوووي  لد   .( 26) شووواب ال يزالون  ماريوووون الل وي لد ال را 

لد الماد  من يووووووووكان ضلر  يا جنو  الصووووووووحرا  الوبرت ع ا  43حاو ال  حصووووووووو يوووووووووت القارت األلر  ي ، 
 89، وهو ما  م و نصووووم الم دل ال المد ل و ووووو هشوووو ك  الوعرسا  الر       ( 27) الوعرسا  النظي   والحدي  

 .( 28) 2017لد الماد  لد عاه 

يوو  ورا والدول األع وا  لد االتحاأل وع ا الن يض من ذل ، لرروت الب دان الملقدم  النمو م و  -23
م  ل ادمات، وهد اللزامات ت وولل م ضن يلوالر  األوروسد اللزامات ه وومان و ووول اليميم إلا اليعات المقدّل

و رأل هرا االللزاه .( 29) ليميم الموا نان صيار الو ووووول إلا صدم  من صدمات المرالل ال ام  وسلو    م قول 
زامات اليعات ال اع   لد ال وووووو ، وال يووووويما الم ووووولع وان والمؤيووووو وووووات ال اه لد تشووووور م  حدأل حقو  والل 

و شوووووووووكو وروووووووووم او ار القانوند المنايووووووووول صعوت ردي وووووووووي  نحو ترجم  العمول الملم و لد   .( 30) الليار  
 حصول اليميم ع ا الادمات إلا واقم م موس.

الو وووووووووول هد ميرأل  وسشوووووووووكو عاه، هناك اتياة نحو اللا د عن ال ورت اللد م األها ضن م ووووووووومل  -24
المل  ق  هاليوألت، وااليوووولمرار  ، قات ق ووووي  تو وووواو لصووووالح تصووووور جديد يراعد ضو ر الق ووووا ا األويووووم نعا

__________ 

(25) High-level Panel on Water, 2018, Making every drop count: An agenda for water action, Outcome 

document, United Nations and World Bank Group,  ملال ع ا الراهء اللالد:  https://sustainabledevelopme 

nt.un.org/HLPWater.  

(26) United Nations Water, 2018, Sustainable Development Goal 6: Synthesis Report on Water and 

Sanitation (United Nations publication, New York and Geneva). 

(27) MG Gebreslassie, 2020, COVID-19 and energy access: An opportunity or a challenge for the 

African continent? Energy Research and Social Science, 68(2020), 101677. 

(28) MP Blimpo and M Cosgrove-Davies, 2019, Electricity Access in Sub-Saharan Africa: Uptake, 

Reliability and Complementary Factors for Economic Impact, World Bank, Washington, D.C. 

  :هشووووووومن االتصووووووواالت ال ووووووو وي  والةيووووووو وي ، ملال ع ا الراهء اللالد   1997ني وووووووان/ض ر و    30قانون ،  RS 784.10يوووووووو  ووووووورا،   (29)
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/2187_2187_2187/20210101

/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-2187_2187_2187-20210101-fr-pdf-a.pdf.  

ندا الشمالي ، ع ا الريم من ذل  ضن الم لع وان  ض عرت الب دان الملقدم  النمو، م و لن ندا والمم و  الملحدت لبر عانيا ال ظما وضيرل (30)
ال   ا ، وال ييما ذو  الدصو المنا ض، من المرجح ضن يدل وا ن    م و   ضوبر من ألص عم ع ا اللواليف ال نو   ل عاق  مقارن ت 

لاح  م،  European market survey on vulnerable consumer needs, 2018هاألشووووااص ذو  الدصو المرت م. انظر  
الووولوووووووالووود الوووراهوووء   _ https://www.assist2gether.eu/documenti/risultati/european_market_survey_on  :عووو وووا 

vulnerable_consumer_needs.pdf.  

https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWater
https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWater
https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWater
https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWater
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/2187_2187_2187/20210101/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-2187_2187_2187-20210101-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/2187_2187_2187/20210101/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-2187_2187_2187-20210101-fr-pdf-a.pdf
https://www.assist2gether.eu/documenti/risultati/european_market_survey_on_vulnerable_consumer_needs.pdf
https://www.assist2gether.eu/documenti/risultati/european_market_survey_on_vulnerable_consumer_needs.pdf
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وال وةم ، وااليولدام ، ع ا يوباو الم ال. وع ا ن   المنوال، حظد كو من قعام العاق  وقعام الصورا  
ن كةهما  حظا هاعلراا كامو لد  الصوووووووحد همهمي  ملزايدت لد ال ووووووونوات ال شووووووور ن الماروووووووي . لالقعاعا

ضهداا اللنمي  الم وووولدام ، اللد تل وووومن يا ات م صوووو   تل  ل هالعاق  والصوووورا الصووووحد تلناول ق ووووا ا  
اليوألت وال ووووةم  هاعل ارها جان ات من جوانل حما   الم وووولع  ، ع ا النحو المبان لد م األم األمم الملحدت 

 اللوجاعي  لحما   الم لع  . 

كاني  الو ووووول ض  ووووات منم  ايوووول  األ األشووووااص الرين ال   وووولولون الشووووروي اللونولوجي   وت ند إم -25
لموا وووووووو   االيوووووووول األت من الادم  الم ني ، وال يوووووووويما لد يوووووووويا  االتصوووووووواالت اولولروني  اللد تم و  واه  
  االقلصوووووواأل الرقمد. ذل  ضن اوألما  الرقمد ل م وووووولع وان ال وووووو  ا  والمحرومان يل ووووووم همهمي  صا وووووو  لد

لد الماد  من ال ال ان ذو  اوعاق  لد   20إلا ضن  2018ال صووووور الرقمد. وتشوووووار تقديرات صا ووووو  ه اه 
المم و  الملحدت لبر عانيا ال ظما وضيرلندا الشوووووووومالي  لم   وووووووولادموا اونلرنت قء، وضن هرة الن وووووووو   تصووووووووو 

ن الورين لم   وووووووووووووولاودموا لد الموادو  لد  وووووووووووووو وا ال وال ان من يار ذو  اوعواقو . ومن  ان ال وال ا  8,4 إلا
م اون( لد   2,6) مةيان شووووووووواب، كان ضو ر من النصوووووووووم    4,5، وال ال  عدألهم  2018اونلرنت لد عاه  

لقء من كو صم وو  ضشووااص لد ضقو  دات و ل ووح من ألرايوو  ال يوت الرقمي  ضن واح  .( 31) عاما لمو ر 75يوون 
لد الماد  من ال ووووووووكان لد م ظم الب دان النامي   شوووووووولرون   5  وووووووولاده اونلرنت، وضن ضقو من   نموات الب دان  

ولم الي  مشوووووك   االيووووول  األ الرقمد، ن رت ال وووووو د ع ا يوووووباو   .( 32) ضو صدمات عبر اونلرنت يووووو  ات  حاليات 
ل ووووووووووووو  عبر الم ال م األرات لحما   الم وووووووووووولع وان يار القاألر ن ع ا الو ووووووووووووول إلا الادمات الرقمي  وال

اونلرنت ألنعم ال  م وون هو   رقمي . وتيدر اوشووارت لد ن   ال وويا  إلا ضن المنصوو  اولولروني  لل ووو    
ر الو وووول هالن ووو   إلا  المنازعات  ان المؤيووو وووات الليار   والم ووولع وان لد البراز و ت ووولولد م ايار تي وووا

 .( 33) الم لع وان ذو  اوعاق 

 الحماية الخاصةتدابير   -باء 

ومبدض عاه، تق وووود م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم وووولع   همن تولد الدول األع ووووا    -26
عنا   صا ووووووووووو  لو ال  تن ار اللدا ار المورووووووووووووع  لحما   الم ووووووووووولع   هما   وأل هالن م ع ا جميم قعاعات  

ل  حوث األواأل مي ، تحظا ميموعات  قات . وول( 8ال ووكان، وال يوويما يووكان الر ف ومن   انون ال قر )ال قرت  
محدألت لد الصووان، م و الن ووا  واأل  ال والم وونان واألشووااص ذو  اوعاق  واألق يات اوثني  واألشووااص  

وتشووووولري مالاز ا تقد م    .( 34) لد المنا ل ال قارت، هحما   صا ووووو  تمنحعا إ اهم قوانان ولوادح تنظيمي  مال   
صدمات صا   لألشااص ذو  اوعاق  الرين   انون من عاهات  دني  ضو عق ي  ضو ذهني  ضو ح ي   و     
األجوو، ألنوه قود يل ورر ع اعم ضن  شوووووووووووووواركوا مشوووووووووووووواركو ت كوام و ت لد الميلمم ه ووووووووووووووبول مال م الحواجز اللد 

إلا ت ز ز رلاة  2008ل اه  68  رقم ولد جنو  ضلر  يا، يعدا قانون حما   الم ووووووووووووولع   .( 35) ت لرروووووووووووووعم

__________ 

 المرجم ن  ه. (31)

(32) UNCTAD, 2020, The COVID-19 crisis: accentuating the need to bridge digital divides,   ملال ع ا
  .https://unctad.org/system/files/official-document/dtlinf2020d1_en.pdf :الراهء اللالد

  .https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1614364587062انظر  (33)

 J Huang and J Xia, Academics of rule of law, China University of Political Science and Lawم اهم    (34)

، والملاح   2021انظر م ووووواهمات ال ر ل ال امو الم ند هالم ووووولع وان ال ووووو  ا  والمحرومان اللد ت قلعا ضمان  األونولاأل لد عاه  )
اللوووووووالد الراهء   https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and   ع ا 

%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf.)  

)انظر م وووووووواهمات ال ر ل ال امو الم ند   (س. راشوووووووو ان، جام   ماال ا)  S Rachagan, University of Malayaم وووووووواهم    (35)
عوووووواه   لد  األونولوووووواأل  ضمووووووانوووووو   ت قلعووووووا  اللد  والمحرومان  ال وووووووووووووو  ووووووا   اللووووووالد 2021هووووووالم وووووووووووووولع وان  الراهء  ع ا    ، والملوووووواحوووووو  

https://unctad.org/system/files/official-document/dtlinf2020d1_en.pdf
https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1614364587062
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
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األشوووووااص ذو  الدصو المنا ض والقصووووور وك ار ال ووووون واألشوووووااص الرين  عيشوووووون لد المنا ل النادي  
ولد المم و  الملحدت، تي و اللشووووووووووووور  ات من حما   الم ووووووووووووولع وان الرين    .( 36) والرين لديعم قدرات محدوألت

، هحاو  مكن ضن تظو ال  ات ال ووووعي   ( 37) ات اللنظيمي ع ا العا    قانونيات   عيشووووون لد حال  روووو م واج ات 
هنواك إذن عودت تودا ار حكوميو ،    .( 38) ضولو و  ردي وووووووووووووويو  من األولو وات المحودألت لد وال وات العا وات اللنظيميو 

 تل  ل هالدعم والحما   والوقا  ، اللد تلناول هشكو م اشر ق ا ا الم لع وان ال   ا  والمحرومان.  

إجرا ات الدعم تدا ار مالي  ويار مالي  ع ا ال وووووووا . ل د البرت ال،    وووووولاده   و مكن ضن تشوووووومو -27
شووووووووكو من ضشووووووووكال اللمو و ال اه   را هايووووووووم االل ر    االجلماعي ا للقد م م وووووووواعدت مالي  تمّكن األيوووووووور  

المعيشووي  ، ت منح هرة الم وواعدت ت قاديات لأليوور 2016ومنر عاه   .( 39) المعيشووي  من أللم لواتار العاق  والمياة
اللد تل قا ايووووووولحقاقات اجلماعي  م ان  واأليووووووور المعيشوووووووي  المنا  ووووووو  الدصو. و  ووووووول اد من هرا اللد ار  

ضيوورت معيشووي  من الل ر    االجلماعي     786 000لد الماد  من ميموم األيوور البرت الي   ت وول اد    14 نحو
ضيورت معيشوي  من الل ر    االجلماعي  هالن و   إلا ال از العبي د.  34 000هالن و   إلا الوعرسا ، وت ول اد  

ولد كرواتيا،  حل ل م ووووووووولع وان ال ووووووووو  ا  الحصوووووووووول ع ا إعانات تصوووووووووو إلا حد م ان للحّمو تواليف 
تح وووووان المعيشووووو  إلا تقد م الدعم المالد لليديد م ووووواون األيووووور ولد لرن وووووا، يعدا  رنامق    .( 40) الوعرسا 

مال    من عات و شوومو البرنامق ضنوا  .( 41) المعيشووي  المنا  وو  الدصو من ضجو تح ووان ك ا ت ايوولاداه العاق 
 المنح والقروض اللد تمولعا مال م لروم الحكوم .

من قباو قعم الادمات. ولد وتعدا تدا ار الحما   إلا الق ووووووووا  ع ا المماريووووووووات ال و صوووووووو   -28
روووووم ل حما   من قعم الادمات لد كاتالونيا قعم  إمداألات الوعرسا  وال از والمياة  إيووووو انيا،  حظر تد ار و 

مبدضت  و عبل هرا اللد ار ض  وووات  .( 42) لأليووور المعيشوووي  ال وووعي   الم وووي،   لدت الادمات االجلماعي  المح ي 
ال ام  هاللحقل ضوالت لدت الادمات المح ي   يما إذا كان الم ووووووووووووولع     وقاديات ت لزه هموج ه شوووووووووووووركات المرالل

 الملمصر عن الدلم رعيف الحال ضه ال.

ولد ضيووووولراليا، ع ا يوووووباو الم ال، ت لار تدا ار ايووووول اسي  لحما   الناس من المماريوووووات الليار    -29
وا ، اللد من شووومنعا ضن تي  عم يار ال األل ، م و تدند نوعي  المنليات ضو الادمات وكي ي  تصوووميم األيووو 
ضن  -  تح يقات ل و ا ت وال  الي  - عرروووووووووو  ل اعر لد المقاه األول. ومن منظور نلادق ال ووووووووووو ، من المعم

ت عد الحكومات والعا ات اللنظيمي  والمنظمات الميلمعي  والصوووووووناع  األولو    ل لدصةت الم كرت والوقادي  

__________ 

https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantag 

ed%20Consumers%20.pdf.  

انظر م اهمات ال ر ل ال امو الم ند  ) (ل. هايت، جام   نا  ن ماندية)  L Best, Nelson Mandela Universityم اهم    (36)
عوووووواه   لد  األونولوووووواأل  ضمووووووانوووووو   ت قلعووووووا  اللد  والمحرومان  ال وووووووووووووو  ووووووا   اللووووووالد 2021هووووووالم وووووووووووووولع وان  الراهء   ، والملوووووواحوووووو  ع ا 

https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantag 

ed%20Consumers%20.pdf.  

 .(3)ضلم -ضلم 4، الماألت 1986، وقانون ال از ل اه (3)ضلم  3، الماألت 1989الملحدت، قانون الوعرسا  ل اه انظر المم و   (37)

(38) United Kingdom, Office of Gas and Electricity Markets, 2019, Consumer Vulnerability Strategy 

الولوووووووالود  ,2025 الوراهوء  عو وا   https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2020/01/consumer_vul  :مولوووووووال 

nerability_strategy_2025.pdf.  

  .https://www.energypoverty.eu/measure-policy/social-tariffانظر  (39)

  .https://www.energypoverty.eu/measure-policy/electricity-allowance-vulnerable-consumersانظر  (40)

  .https://www.energypoverty.eu/measure-policy/living-better-programmeانظر  (41)
  .https://www.energypoverty.eu/measure-policy/disconnection-protection-cataloniaانظر  (42)

https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2020/01/consumer_vul%0bnerability_strategy_2025.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2020/01/consumer_vul%0bnerability_strategy_2025.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2020/01/consumer_vul%0bnerability_strategy_2025.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2020/01/consumer_vul%0bnerability_strategy_2025.pdf
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/social-tariff
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/electricity-allowance-vulnerable-consumers
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/living-better-programme
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/disconnection-protection-catalonia
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انلظار  عور المشوواوو ضو حلا نات ا من قام اليراا اللد ت ند رووممن تدا ار ااويوو ا  حا ما ضمكن،  دالت 
 .( 43) ت اقمعا

 اإلعالم والتثقيف -جيم 

من م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم وووولع   تو وووويات    49إلا  42ترأل لد ال قرات من   -30
ك ا ت ايوووولاداه  ض  ووووات موجع  إلا الدول األع ووووا  هشوووومن ورووووم  رامق ل ل  يف واوعةه ين  د ضن تراعد 

، قدمت ال حر ن والبراز و واليمعور   الدومانيكي  وزامبيا وال ووووووووووووووو د  2021المواأل والعاق  والمياة. ولد عاه 
ت الملحودت األمر كيو  تقوار ر عن مال م اللودا ار ذات األولو و  اللد اتاورتعوا هورة الودول، هموا لد ذل   والوال وا

  . ( 44) الحمةت اوعةمي  وحمةت اللوعي  هشمن حقو  الم لع وان ال   ا  والمحرومان لد المرالل ال ام 
والمحرومان. ولد الوال ات   وضنليت ال وووووو د ضشووووور   لاديو إعةمي  ل  ات م ان  من الم ووووولع وان ال ووووو  ا 

الملحدت األمر كي ، تشوووارك مكاتل المدعان ال امان ع ا م ووولوت الوال ات لد ضنشوووع  ت  يف الم ووولع وان.  
وقواموت زامبيوا  لرجمو  المواأل اوعةميو  والل  يميو  إلا ال  وات المح يو  ول و   رايوو لل  يف ض  وال المودارس 

  .( 45) لد القرا ت والولاه  والرين  عيشون لد المنا ل الر  ي  والم نان واألشااص الرين يواجعون   وسات

 تسوية المنازعات واإلنصاف. -دام 

إن توالر رليات لل وووووووووو   المنازعات اللد تاب الم ووووووووولع وان وإنصوووووووووالعم ع ا نحو ل ال حاج    -31
من م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم وووووووووووووولع  . لرا، ين  د ل دول   ( ز) 5مشووووووووووووووروع  تلناولعا ال قرت 

األع ووا  ضن تشوويم إنشووا  رليات منصوو   ول ال  وشوو ال  ومحايدت لم الي  شووكاوت الم وولع وان عبر ت ووو   
. وهناك عدأل ال  حصووووا من ( 41إلا  37المنازعات ه ووووبو إألار   وق ووووادي  وس ووووبو ت ووووو    دي   )ال قرات  

لملاح  لل ز ز و وووووول الم ووووولع وان إلا رليات ت وووووو   المنازعات واونصووووواا ع ا نحو ل ال، مم ال وووووبو ا
وسالن و   إلا المرالل    .( 46) وجوأل اتياة ملزايد نحو ت  واو يوبو الل وو   صار  نظاه الق وا  ضو ال وبو البدي  

يوور    ل منازعات.  ال ام ، ضنشوومت حكومات وها ات تنظيمي  قعاعي  مؤيوو وو  ضمان المظالم و ياأل ت ووو  
ل  ا يووباو الم ال، ضنشوومت ضيوولراليا مؤيوو وو  ضمان المظالم الم ند هم ووادو العاق  والمياة ل وومان الو ووول  
إلا رليات ت و   المنازعات واونصاا. و ّ رت اليمعور   الدومانيكي  عم ي  تقد م الشكاوت عبر اونلرنت 

 ا تح ان الادمات المقدم  إلا الم لع وان. وكرل  إجرا ات ت و   المنازعات عبر اونلرنت  عد

من الم األم اللوجاعي  ع ا ضنه ين  د ل دول األع ووووووا  ضن ت مو ع ا روووووومان  15وتنب ال قرت   -32
ضن تمل   الوكاالت المالص  هلن اذ حما   الم لع   الموارأل ال شر   والمالي  ال رور   لل ز ز اللقاد ال  ال 

 ا الل و ض ضو تي ووووار حصووووولعم ع يه لد الحاالت اللد تقل وووود ذل ، هحما   الم وووولع وان وحصووووولعم ع
و ن  د ضن ينعبل هرا ض  وووووووووات ع ا العا ات ال ام  ون اذ القانون لد المرالل ال ام . ولد الوال ات الملحدت 

__________ 

(43) E O’Neill, 2019, Exploring Regulatory Approaches to Consumer Vulnerability, A Report for the 

Australian Energy Regulator, Consumer Policy Research Centreالووووووولوووووووالووووووود الوووووووراهوووووووء  عووووووو وووووووا  مووووووولوووووووال   ،: 
https://cprc.org.au/2020/02/26/exploring-regulatory-approaches-to-consumer-vulnerability-a-cprc-

report-for-the-aer/.  

، ملاح  ع ا الراهء  2021م وواهمات ال ر ل ال امو الم ند هالم وولع وان ال وو  ا  والمحرومان اللد ت قلعا ضمان  األونولاأل لد عاه   (44)
 https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20D  الووووووووولوووووووووالووووووووود 

isadvantaged%20Consumers%20.pdf.  
ناأل مدريووود لد جميم ضنحا  الب د لل  يف اللةمار هشووومن حقو  الم ووولع  . وتقد،ه ألورات جماعي  هال  ات المح ي     300ضنشووو  نحو   (45)

قنات إذاعي  ميلمعي  لبو  رامق عن حقو     30اجعون  وووو وسات لد القرا ت والولاه . وت  وووولاده ض  ووووات ل   ات ال ووووعي  ، والرين يو 
 الم لع   وتقد م  رامق إذاعي  ألرامي  عن ق ا ا الم لع وان ال   ا  لد المنا ل الر  ي .

(46) TD/B/C./CPLP/11. 

https://cprc.org.au/2020/02/26/exploring-regulatory-approaches-to-consumer-vulnerability-a-cprc-report-for-the-aer/
https://cprc.org.au/2020/02/26/exploring-regulatory-approaches-to-consumer-vulnerability-a-cprc-report-for-the-aer/
https://cprc.org.au/2020/02/26/exploring-regulatory-approaches-to-consumer-vulnerability-a-cprc-report-for-the-aer/
https://cprc.org.au/2020/02/26/exploring-regulatory-approaches-to-consumer-vulnerability-a-cprc-report-for-the-aer/
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/WG%20Vulnerable%20and%20Disadvantaged%20Consumers%20.pdf
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األمر كي ، يولر المدعون ال امون ع ا م ووووووولوت الوال   الحما   ل م ووووووولع وان لد ميال المرالل ال ام  عن 
 ل إن اذ قوانان حما   الم ووووووولع   لد الوال   الم ني ، هما لد ذل  من صةل للح تح يقات رووووووود مقدمد  ر 

صدمات المرالل ال وام  وت ر م م ن يلصوووووووووووووورلون هعر  صاألع  ضو يار عاألل . كموا  حمد المودعون ال وامون 
ع ا ت وووووووو   شوووووووكاوت ع ا م ووووووولوت الوال   الم ووووووولع وان من اللرو ق المااألم ل مورألين البدي ان، و  م ون  

 .( 47) الم لع وان هشكو يار ريمد

 مبادئ توفير المرافق العامة رابعاا  

ين  د ل دول األع ووا  ضن ت ووم يوويايووات لحما   الم وولع   تشوويم المماريووات الليار   ال وو يم   -33
من م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم وووووووووووووولع  (. ولد يوووووووووووووويا  المرالل ال ام ،   لرا  14)ال قرت 

اودمو ، والقودرت ع ا األونولواأل هومرس و  م واألم ردي وووووووووووووويو  تل  ل  لولار المرالل ال وامو  هد  االنلظواه، ونوعيو  ال
 تحمو اللواليف، والمماريات الليار   ال  يم . 

 النتظام -ألف 

يؤأل  ان داه ال  ات لد تقد م صدمات المرالل األيوايوي  إلا حدوث اروعراهات. وعندما  حدث ذل   - 34
كبارْ ن، ال يوويما هالن وو   إلا ال ووكان ال وو  ا . و  برز هدا   ورووررات   هشووكو ملورر،  مكن ضن   ووبل إزعاجات 

هصوووووو   صا وووووو  لد يوووووويا     ضهمي  االنلظاه لد تقد م الادمات، وتزألاأل هرة األهمي    7اللنمي  الم وووووولدام  رقم 
لد    89وع ا يوووباو الم ال، ع ا الريم من ضن م دل الوعرس  ع ا نعا  ال الم        . ( 48) تولار العاق  الحدي   

الرسء هشووووووووووووو كو  الوعرسوا     من   كبارات   ، لولن جز ات 2010لد الموادو  لد عواه    83، مقوا وو  2017  هح ول عواه الموادو 
وسالم و،  عرل ان داه االنلظاه لد ر ء المياة وعده ات ا  نوعالعا    . ( 49) وال  مكن االعلماأل ع يه  ات  وان ملقع 

ح  ال ام ، وهو ما ضشووار إليه البن    وو وسات قد ال تؤثر ع ا م وولو ات المعيشوو  لقء، وإنما ض  ووات ع ا الصوو 
 . ( 50) الدولد هااليلناأل إلا عم يات ر د لد ضجزا  من المنا ل الح ر   لد ضلر  يا 

ومن األهمي  همكان ضن  حصووو الم وولع وون هايوولمرار ع ا العاق  )اللدل   وال ووو ( والمياة والصوورا  -35
الصوووح  والرلاة ال اه. وع ا يوووباو الم ال، ضودت ها    الصوووحد، ألن ض  اروووعراهات  مكن ضن تؤثر هشووودت ع ا 

تنظيم العاق  لد المم و  الملحدت ضن الم لع وان ال   ا  ماليات ضو الم ق ان هالديون يواجعون ماا ر ضوبر هلنعا   
  . ( 51) إلا ه ض الص وسات اللقني  نات إمداألاتعم من العاق  عندما   لادمون عداألات هالدلم الم بل، و رجم ذل  ضحيا 

 و يل ضن  شكو قعم إمداألات العاق  إجرا  المةذ األصار، و ن  د تين ه ك ما ضمكن ذل . 

__________ 

  Lumenابن )  Century Link ل ووو   ألعوت ق ووادي  مم  رات مؤصع ا يووباو الم ال، لد وال   ضر زونا، قاه مكلل المدعد ال اه   (47)

Technologies)      م اون ألوالر، وسرل   ّت المكلل لد األعا ات م األها ضن    11لد ق وووووي  تل  ل همبCentury Link    ضص ت
 ريومات وقامت هلعةنات كاذه   يما يل  ل همي ارها. 

(48) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, n/d, Energy: Related Sustainable 

Development Goals, available at https://sdgs.un.org/topics/energy  ( ني ووووووووووووان/ض ر و  15تم اال ةم ع يه لد
2021). 

(49) International Energy Agency, International Renewable Energy Agency, United Nations Statistics 

Division, World Bank and World Health Organization, 2019, Tracking [Sustainable Development 

Goal] SDG 7. The Energy Progress Report 2019, World Bank, Washington, D.C.  

 C Heymans, K.Eales and R Franceys, 2014, The Limits and Possibilities of Prepaid Water  انظر ض  ات  (50)

in Urban Africa: Lessons from the Field, World Bank, Washington, D.C. 

(51) United Kingdom, Office of Gas and Electricity Markets, Vulnerable Consumers in the Energy 

Market: 2019, London.  
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 جودة الخدمة -باء 

ريم ضن الح اظ ع ا حد ضألنا لنوعي  صدمات المرالل ال ام  ضمر رووووووووووورور ، وإلزامد لد ك ار من  -36
ا هرة الم وومل  يوويكشووم عن مال م  األحيان، لد جميم قعاعات المرالل ال ام ، للن إلقا  نظرت لاحصوو  ع  

مياالت األولو   ح ووول القعاعات. و حرر تقر ر مرح د عن ضهداا اللنمي  الم ووولدام  من ضن مشووواوو ت وث  
ع ا نوعي   قات  عمي     اإن تزايد مياة الصوووووورا الصووووووحد لد ضجزا  ك ارت من ال الم يؤثر تمثارات المياة تزألاأل يووووووو ات 

وهرا يؤكد كيف ضن   . ( 52) االحلياجات ال شووووور   وتحقال ايووووولدام  النظم او كولوجي ا وكمي  المياة الملاح  لل بي  
نوعي  المياة تؤثر تمثارات م اشوووووورات ولور ات ع ا  ووووووح  اون ووووووان، ألن الم وووووولع وان ح ووووووايووووووون ل  ا   ليوألتعا.  

ثات لد اويوووعال  الم و  و ل وووبل ايووولعةك المياة يار النظي   الم وث  هم وووب ات األمراض البراز   ضو يارها من 
ال وووووووووووبل الردي ووووووووووود ال اند   ضن ضمراض اويوووووووووووعال هد  2016وضمراض ضصرت. ولد الواقم، ت ظعر  يانات عاه 

ولد    . ( 53) شووووووووووواب   100 000 من كو   60ل و يات لد الب دان المنا  ووووووووووو  الدصو، حاو تقلو ما  قر  من 
وني  مدعاتت ضصرت ل ق ل. وتشوار قعام االتصواالت ال و وي  والةيو وي ، تشوكو نوعي  صدم  االتصواالت اولولر 

لد الماد  من يوكان    8لد الماد  لقء من يوكان ضلر  يا جنو  الصوحرا  الوبرت و   3تقديرات األونولاأل إلا ضن 
من االتصووووال  لونولوجيا الياو الاام ، اللد تمكن الناس من   2025ضمر كا الةتاني  يووووالمكنون هح ول عاه 

 لد الماد  لد جمعور   كور ا.   59لرقمي ، مقا و الو ول ه رع  إلا صدمات الليارت ا 

 القدرة على تحمل التلاليف -جيم 

هالن وووووو   ل  ديد من الب دان، ت ك  م وووووومل  القدرت ع ا تحمو اللواليف اللوتر  ان اليدوت المالي   -37
ال ووورادل إلا ل مرلل هالن ووو   لألشوووااص ال ووو  ا  والمحرومان وتق او الا وووادر الم ر   هالن ووو   لدال د 

ضألنا حد. ولما كان المقصوووووأل ضن توون الادمات األيووووايووووي  ملاح  ل يميم، يؤصر  نعيْان وايوووو ْان للحقال 
اللوازن  ان اليوانبان  الحموا و  االجلمواعيو  والحموا و  الليوار و . وت ند الحموا و  االجلمواعيو  تقود م م وووووووووووووواعودت 

سو  ضو هواأللو  هعر قو  ضصرت من الودولو  إلا األل راأل، لد حان تنعبل الحموا و  الليوار و  ع ا العيواووو مواليو  مير،
الل ر  ي  اللد تعدا إلا إلاألت ال قرا  ع ا وجه الاصووووووووووووووص. وع ا الريم من النوا ا الح ووووووووووووون ، تل رض 
ضشوووووكال الحما   االجلماعي  والليار   ل نقد ه وووووبل ما تنعو  ع يه من ضصعا  ممكن   يما يل  ل هاوألما ، 

إلا األلراأل المحلاجان، وضصعا  ممكن  ضصرت  يما يل  ل هااليوووول  األ، حاو قد   حاو قد ال ترهل الم وووواعدت
  .( 54) ال   ل اد م لع وون مؤه ون من المزا ا اللد تولرها الاعء ذات الص  

ومن ضجو ت ز ز إمكاني  الو ووول إلا الادمات وروومان القدرت ع ا تحمو اللواليف، تليح   دان  -38
رت ووال وس  ووار ووا والوال ووات الملحوودت األمر كيوو  مرونوو  لد الوودلم ضو توودعم صوودمووات  م ووو إثاوسيووا وال حر ن والب 

هالن وووو   ل م وووولع وان ال وووو  ا  والمحرومان، لقد    المرالل ال ام . وع ا الريم من ضن ذل  له ما يبررة تمامات 
__________ 

(52) United Nations Water, 2018.     تح ووووووان نوعي  المياة عن  ر ل الحد من  3-6، ال ا    6انظر هدا اللنمي  الم وووووولدام(
الل وث، ووقم إلقوا  الن وا وات والمواأل الويميواديو  والمواأل الاعرت وتق اوو ت وووووووووووووورسعوا إلا ضألنا حود، وص ض ن وووووووووووووو و  ميواة الميوار  يار 

ز وووووووووووووووواألت ) 4-6ا   الم الي  إلا النصووم، وز األت إعاألت اللدو ر وإعاألت االيوولاداه المممون   ن وو   كبارت ع ا الصوو اد ال المد( وال 
و ووا ت ايوولاداه الماوواة لد جماووم القعاعووات ز وواألت كووبارت وروومان يووحل الماوواة ال ره  وإمداألاتعا ع ا نحو م لداه من ضجو م الي   

 . (شوح الماواة، والحود  درجو  كوبارت مون عودأل األشااص الرين   انون من ندرت المياة

(53) C Chase, A Bahuguna, Y Chen, S Haque and M Schulte, 2019, Water and Nutrition: A Framework 

for Action, World Bank, Washington, D.C؛ World Health Organization, 2018, WHO methods and 

data sources for country-level causes of death 2000–2016, Global Health Estimates Technical Paper 

WHO/HIS/IER/GHE/2018.3, Geneva.  

(54) K Komives, V Foster, J Halpern and Q Wodon, 2005, Water, Electricity and the Poor: Who Benefits 

from Utility Subsidies?, World Bank, Washington, D.C. 
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ولاأل هشووووووووومن ال  كون له ما يبررة لد حال  تقد م إعانات إلا جميم الم ووووووووولع وان. وكما لوح  لد أللاو األون 
حما   الم وولع  ، تماو اوعانات الشووام   إلا ت  وواو اليعات األل ووو حاال، اللد عاألتت ما توون ملصوو    

وص ب تح او   .( 55) هالادمات، ع ا ضول   الرين ال  حصوو ون ض ووةت ع ا الادمات، و  انون من االيوول  األ
ا األيوور المعيشووي  ال قارت إذا توالرت  ضجراة مشووروم اللشووايب القعر  ل عياوو األيووايووي  لد ضلر  يا إلا ضن

لديعا إمكاني  الو ووووول إلا شوووو كات المرالل ال ام ، حلا هميوووو ار ايوووولرألاأل اللواليف، لعد يوووولوون ضل وووو  
ضن ألعم تواليف اللو وواو قد  كون لد  نات  مما هد ع يه الاوه هايوولاداه صدمات  دي  . وهرا   ند رووم حاالت 

 .( 56) ل الي  من حاو اللو    للوجيه الموارأل ال ام او  نعا   المعاا ويا   ضو ر إنصالات 

 الممارسات التجارية السليمة -دام 

لحما   حقو  الم وووووووووولع وان،  حدأل ال رم الراهم من م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   نات  رووووووووووما  - 39
 المرالل ال ام  )انظر او ار(. الم لع   م األم المماريات الليار   ال  يم ، اللد تل م همهمي  صا   لد  

 

 مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك

 يما ي د  يان ل م األم اللد تحدأل م ايار لمماريوات تيار   يو يم   يما  اب االروعةم همنشوع    -11
 تيار   مم الم لع وان عبر ش ك  اونلرنت وصارجعا 

ين  د ضن تل امو المؤيو وات الليار   مم الم ولع وان م ام    والمنصتوة.المعاملة العادلة  (ض) 
عواأللو  ونز عو  لد جميم مراحوو عةقلعموا، لود توون جز ا ال يليزض من ثقوالو  األعموال الليوار و . و ن  د ضن 

  تيلنل المؤيو وات الليار   المماريوات اللد ت ور هالم ولع وان، وال يويما  يما يل  ل هالم ولع وان ال و  ا
 والمحرومانف

م المؤيو وات الليار   الم ولع   لمماريوات يار قانوني   الستلو  التجار.. ( )  ين  د ضال ت ا ول
ضو ما ّل  هاألصة  ضو منعو   ع ا تمااز ضو صدام، م و ضيووووووالال الل ووووووو ل الم ووووووا   ضو ويووووووادو تحصوووووواو 
الديون المل  وّل  ، ضو يار ذل  من ضشوكال ال و وك يار الةدل اللد قد تشوكو ماا ر ال ألاعد لعا ضو ت حل 

من ضهداا المؤيوووووووو ووووووووات الليار   ووكةدعا الممذون لعم إية     هالم وووووووولع  . و ن  د ضن  كون هدلات رووووووووررات 
 االعل ار الواجل لمصالح الم لع   وتحّمو الم ؤولي  عن ت ز ز حمايلهف

ين  د ضن تقده المؤيوووووو ووووووات الليار   ل م وووووولع وان م  ومات كام     اإلفصتتتتال واليتتتتوافية. ( ) 
ن يووو  عا وصدماتعا وضحكامعا وشووورو عا وما   ووور  من ريوووومعا واللواليف النعادي ،  وألسيق  ويار م ووو ّل   ع

وذل  للمكانعم من اتااذ قرارات م وووولنارت. و ن  د ضن تو و المؤيوووو ووووات الليار   تي ووووار اال ةم ع ا هرة 
 الم  ومات، وساا   األحكاه والشروي الردي ي ، ض ات كانت ويادو اللونولوجيا الم لادم  لد ذل .

ين  د ضن تقوه المؤيووو وووات الليار  ، ح ووول االقل وووا ،  وروووم  رامق   التثقيف والتوعية. (أل) 
ورليات ت وووووووواعد الم وووووووولع وان ع ا اول ووووووووا  الم ارا والمعارات الةزم  ل عم الماا ر، هما لاعا الماا ر  

لدرت ولني ، المالي ، اللد تعدأل اتااذهم قرارات م وووووولنارت وحصووووووولعم ع ا المشووووووورت والم وووووواعدت من جعات مق
 و   و ضن  قوه  رل   را ثالو م لقو، عند ال رورت

__________ 

(55) UNCTAD, 2017, p. 128. 

(56) SG Bannerjee and E Morella, 2011, Africa’s Water and Sanitation Infrastructure: Access, 

Affordability and Alternatives, World Bank, Washington, D.C. 
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ين  د ضن تحمد المؤيوووو ووووات الليار   صصووووو ووووي  الم وووولع وان من   حماية الخصتتتوصتتتية. (ه ) 
صةل اليمم  ان المةدم من رليات المراس   واألمن والشوووو ا ي  والموالق  الملصوووو   هيمم  ياناتعم الشوووواصووووي   

 وايلادامعاف

ين  د ضن تليح المؤيووووووو وووووووات الليار   رليات لم الي     مستتتتتتهلولين ومنازعاتهم.شتتتتتكاو  ال (و) 
الشوووووووكاوت تليح ل م ووووووولع وان ت وووووووو   عاج   وعاألل  وشووووووو ال  وق ا   اللو    و  وووووووارت المنال ويووووووور    ول ال  
لمنازعاتعم ألون تحما عم تواليف ضو ضع ا  ال ألاعد لعا. و ن  د ضن تنظر المؤيووووووووو وووووووووات الليار   لد األصر 

الم ايار المح ي  والدولي  المل  ق  هم الي  الشووووووووكاوت ع ا الم وووووووولوت الداص د وصدمات ت ووووووووو   المنازعات ه 
 هالعر  البدي   والقوانان المل  ق   ررا الم لع  . 

 ، المرلل، ال رم الراهم، ام األم مماريات تيار   ي يم ا.70/186قرار اليمعي  ال ام   المصدر 

 

االيول راروات واللقايمات الدور   ضألات قو   تو و ضن تظو المماريوات القادم  مؤثرت ووجاع . تم و  -40
و مكن ضن تنب القوانان ع ا ضن ت وود اليعووات المقوودموو  ل مرالل ال وواموو  تقووار ر منلظموو  عن ض  إجرا ات  

م عا ال وووووو عات  ت لار لل بي  احلياجات الم وووووولع وان ال وووووو  ا  والمحرومان. وإلا جانل الم  ومات اللد تي
الحكومي ،  مكن ضن تولر االيوووووووووول رارووووووووووات واللقايمات الدور   ل يعات اللنظيمي  نقع  مرجعي  عند إجرا   
االيوووووووول رارووووووووات واللقايمات. و  رض ال صووووووووو اللالد اللدا ار اللد ضثبلت ل الالعا لد تولار الدعم الموجه  

 ل ال ام .ل م لع وان ال   ا  والمحرومان من ضجو االيل األت من المرال

  19-تدابير محددة في سياق جائحة كوفيد -خامساا  
إلا ز األت كبارت لد م دالت ال ووووووووو م ع ا الصووووووووو اد ال المد. وتشوووووووووعد  19-ضألت جادح  كولاد -41

  2019لد الماد   ان عامد   30منعق  شووووووووووووومال ضلر  يا ضع ا م دالت ال عال  لد ال الم، حاو    ت نحو 
لمنظم  ال مو الدولي ، شووعدت الب دان الملويووع  الدصو من الشوور ح  قات وول  .( 57) ( ح وول اللوق ات)   2021و

ضوبر الا ووووووووادر لد يوووووووواعات ال مو، مما ت ووووووووبل لد تزايد ال عال  وانا اض الدصو.    2020الدنيا لد عاه  
  2020وتشووووووووووووووار اللقوديرات إلا ضن ألصوو ال موو ال والمد )ألون مراعوات تودا ار ألعم الودصوو( انا ض لد عواه  

لد الموادو  من النواتق المح د اوجموالد    4,4تر  اون ألوالر، ضو    3,7لد الموادو ، ض  هموا قودرة   8,3 ن وووووووووووووو و   
  . ( 59) وكانت الا ووادر لد ال مال  هد األع ا لد األمر كلْان واألألنا لد ضوروسا وريوويا الويووعا  .( 58) ال المد

بد ه وووووووبل األزم  االقلصووووووواأل    م اون و ي   لد ضمر كا الةتاني  ومنعق  ال حر الوار   34لقد ل قدت هال  و 
 .( 60) 19-الناجم  عن كولاد

__________ 

(57) International Labour Organization, 2020, Global employment trends for youth 2020: Africa  ، ملال
اللووووووالدع ا    https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/brie  :الراهء 

fingnote/wcms_737670.pdf.  

 المرجم ن  ه. (58)

(59) International Labour Organization, 2021, ILO Monitor: COVID-19 and the world of work, seventh 

edition, 25 Januaryملال ع ا الراهء اللالد ،:  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf.  
(60) International Labour Organization, 2020, Labour Overview in times of COVID-19: Impacts on the 

labour market and income in Latin America and the Caribbean, Technical Note, September  ملال ،
الوووولوووووووالوووود الووووراهووووء   / https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents  :عوووو ووووا 

publication/wcms_756697.pdf.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/brie%0bfingnote/wcms_737670.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/brie%0bfingnote/wcms_737670.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/brie%0bfingnote/wcms_737670.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/brie%0bfingnote/wcms_737670.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/%0bpublication/wcms_756697.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/%0bpublication/wcms_756697.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/%0bpublication/wcms_756697.pdf
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و ؤأل  االللقار إلا لرص ال مو ضو الدصو الوالد لدلم تواليف المرالل األيوووووووووايوووووووووي  لد يووووووووويا   -42
اليادح  الحالي  إلا ت اقم ال ديد من الصوووو وسات اللد ت لرض ض ووووةت الم وووولع وان ال وووو  ا . و شوووومو ذل  

يووور المعيشوووي  المنا  ووو  الدصو، ضو الرين   انون مشووواوو  وووحي  ضو   لقرون األلراأل الرين ينلمون إلا األ
)هالوامو( إلا الادمات األيوووووووووووووايوووووووووووووي ، م و العاق  واونلرنت. وعةوت ع ا ذل ، تبان ال حوث الوارألت من 

ز األت كبارت لد    ا19-الصووووووان ضن الم وووووولع وان  ما ون إلا ايوووووولاداه المز د من العاق  صةل جادح  كولاد
لد الماد   67، مما  شوووار إلا ز األت ملويوووععا ( 2020 بيانات    2019تار العاق  )وذل  همقارن   يانات  لوا

لد الماد  لد    95، و( 2019مقارن  هشوووووو اي/لبراير )  2020لد تواليف العاق  الوعرسادي  لد شوووووو اي/لبراير  
و مكن ضن يؤثر    .( 61) لد الماد  لد ض ار/مايوا  22لد الماد  لد ني وووووووان/ض ر و، و 35، و2020رذار/مارس 

ع ا األيوووووووورت المعيشووووووووي  ال األ  ، حاو يرت ء هقا  ال  ات األروووووووو م لد  رات كبا رات  نقب إمداألات العاق  تمثا 
و و ار من األحيوان هقودرتعوا ع ا الح واظ ع ا ألرجو  حرارت مقبولو  لد الحاز المحيء. و ظعر هورا هشووووووووووووووكو 

صاص لد يووووووووويا  جادح . وع ا يوووووووووباو الم ال، يل وووووووووم توايف العوا  همهمي  حاو   هالن ووووووووو   إلا اللبر د،  
وتح ووووووووووووووان اللعو و  للا يف إجعواأل اليعواز اللن  وووووووووووووود، وح   األألو و  لد ال ةجو ، وتاز ن ال ورا  وإعوداألة، 

ن ضجو اللصووود  لةللقار و   رز ايووول راض عالمد للدا ار العوارم الملارت م  .( 62) وتشووو او الم دات العبي 
وترأل ضألنواة    .( 63) إلا العواقو  ضرس و  إجرا ات اتاورتعوا الحكوموات ع ا نعوا  وايووووووووووووووم لمواجعو  هورة اليوادحو 

 مناقش  هرة اوجرا ات.

 حظر قطع المدادات -ألف 

مو  ل اودموات لد حوالو  عوده الودلم ضو ر  -43  م وو حظر قعم إموداألات العواقو  من جوانول اليعوات المقودّل
  . ( 64) 19-شاوعات اللد اتارتعا الحكومات صةل جادح  كولاد  اللدا ار

 خطط تأجيل فواتير الطاقة وتمديد الدفع -باء 

ت  لب ر ايوولمرار   الادمات حاج  م ح  هالن وو   إلا الم وولع وان ال وو  ا  والمحرومان. وقد ن  ّلرت   -44
لد  اروف  شوعرات   24ضلمانياف ويول  ضشوعر لد إ عالياف وصعء تمديد الدلم لد   دان مال     ثةث  ضشوعر لد  

لد كولومبيا. وقد اقلرل مورألو العاق  لد ضيوولراليا وضيرلندا والمم و  الملحدت وال ديد من الوال ات  شووعرات   36و
   .( 65) لد الوال ات الملحدت األمر كي  ترتا ات أللم  دي   ل م لع وان

__________ 

(61) A Cheshmehzangi, 2020, COVID-19 and household energy implications: What are the main 

impacts on energy use?, Heliyon, 6. 

 K Brosemer, C Schelly, V Gagnon, KL Arola, JM Pearce, D Bessette, L Solabisi, 2020, Theانظر   (62)

energy crises revealed by COVID: Intersections of indigeneity, inequity and health, Energy 

Research and Social Science, 68.  

(63) P Mastropietro, P Rodilla and C Batlle, 2020, Emergency measures to protect energy consumers 

during the COVID-19 pandemic: A global review and critical analysis, Energy Research and Social 

Science, 68. 
(64) International Monetary Fund, 2021, Policy responses to COVID-19, Policy tracker  ، ع ا الراهء  ملال

تم اال ةم  )  https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19  :اللووووالد
 .ألات اقلصا 197  عد ملل م ال يايات  (.2021ني ان/ض ر و  13ع يه لد 

(65) P Mastropietro et al., 2020 . 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19


TD/B/C.I/CPLP/22 

GE.21-05167 16 

زة -جيم   برامج المساعدة المعزَّ

ه لأليووور المعيشوووي  المنا  ووو  الدصو من ضجو تحمو تشووو  -45 مو  رامق الم ووواعدت الم ززت إعانات ت قد،
و    ايوووووووووووولعةك العاق . وروووووووووووواع ت حكوم  ناوز  ندا اوعانات المالي  المقدم  لل عي  تواليف العاق  لد  

دل   منازلعم.  لصوووووو الشووووولا ، وهد رلي  تليح تقد م مب   مالد ل  ات م ان  من م ووووولع ود العاق  من ضجو ت 
ولد   ييكوا، تلو وو حكومو  منعقو  لةنودرز  ودلم لواتورت شووووووووووووووعر و  واحودت اليوووووووووووووولعةك الوعرسوا  )لد حودوأل 

تقر  ات( لصووووووالح األيوووووور المعيشووووووي  اللد ت د ع وووووووات واحدات ع ا األقو توّقم عن ال مو   ألوالرات  250 يووووووقم
 .19-هصورت مؤقل  ه بل ت شد كولاد

 تخفيض فواتير الطاقة أو إلغاؤها -دام 

هرة اللدا ار موجع  نحو الم وووووووولادمان الليار ان والصووووووووناعاان وتشوووووووومو إنشووووووووا  رليات ل لمو و.  -46
 10) اتار الوعرسا  لد ال ديد من الوال ات الق ووووادي ، هما لد ذل  قبرص وأل د  و   ّلقت تا ي ووووات ع ا لو 

لد عودت وال وات   لد الموادو (. وضل اوت لواتار العواقو  تمواموات   40) لد الموادو ( وم ود ف    20) لد الموادو ( ونا وال  
ضثنا  الوسا ، ق وووووووووووادي   لقد تو  ت ألول   ولي يا المل دألت القوميات وتشووووووووووواأل ه واتار الوعرسا  ل لرت من الزمن  

 .( 66) ون ّ رت تدا ار مماث   ض  ات لد ال حر ن وتاي ند ويانا رهنات هشروي م ان 

 التدابير األخر   -هاء 

ضع نت ها   المنال وووووووووو  واأليوووووووووووا  لد المم و  الملحدت ضن م وووووووووواعدت الم وووووووووولع وان ال وووووووووو  ا     -47
د الاعو  ال وووووووووووووونو و  ولد ضعقوا عوا عنصوووووووووووووور ضيووووووووووووووايوووووووووووووود لد معملعوا المحودألت ل  19-جوادحو  كولاود صةل
وض ودرت ها   تنظيم صدمات االتصواالت لد المم و  الملحدت أللاة  حدأل اللدا ار    . ( 67) 2022/ 2021 ل  لرت

و ولرون    ( 68) اللد  مكن لمقدمد الادمات اعلماألها ل لمود من ضنعم   ام ون روووووووووووووو اا الحال م ام   عاألل 
دت وض وووووووووووووودرت ها و  تنظيم العواقو  لد المم وو  الملحو   .( 69) لعم موا  حلواجون من ألعم وصودموات ضثنوا  اليوادحو 

المز ود من الودعم ل  مة  الورين  كوالحون من ضجوو أللم لواتار العواقو  و نظرون    ت  يموات هومن ا قوده المورألون 
لد تقد م م ووووووووووووواعدت إروووووووووووووا ي  ل مة  الدلم الم وووووووووووووبلا، ولونعا تلرك كي ي  تن ار الل  يمات للقدير مورأل   

قده مورألو صدمات العاق  لد  ،2020إلا رذار/مارس   2019ولد ال لرت من ني ووووووووووووان/ض ر و    .( 70) الادمات
م اون ألوالر لد شووكو   195م اون ألوالر لدعم الم وولع وان ال وو  ا ، منعا    486المم و  الملحدت ضو ر من  

 .( 71) م اون شاب من صةل صع  اصصم المنزل الدال ا 2,2صصومات ألو ر من 

__________ 

 المرجم ن  ه. (66)

، نلادق المشووواورات، المشووواورت المل  ق  هالاع  ال ووونو   لعا   المنال ووو  واأليووووا   2021المم و  الملحدت، ها   المنال ووو  واأليووووا ،   (67)
-https://www.gov.uk/government/consultations/cma-annual-plan  :ملووواحووو  ع ا الراهء اللوووالد  .2021/2022

consultation-202021/cma-annual-plan-consultation-202021.  

، م ام   ال مة  ال وووووووو  ا  م ام  ت منصوووووووو    أللاو لمقدمد صدمات العاتم والنعا   2020المم و  الملحدت، مكلل االتصوووووووواالت،   (68)
موووووولوووووووال   الوووووومووووووودلوووووووم.  والوووووولوووووو وووووو ووووووز ووووووون  الوووووولوووووووالوووووودالوووووو وووووور ووووووض  الووووووراهووووووء   / https://www.ofcom.org.uk/__data  :عوووووو ووووووا 

assets/pdf_file/0034/198763/treating-vulnerable-customer-fairly-guide.pdf.  

 تموز/يوليه.   2، ألعم ال مة  الرين  كالحون من ضجو أللم لاتورت العاتم ضو النعا  ال ر ض صةل اليادح ،  2020مرجم ن  ه، ال (69)

، المكلل   زز الحما   لصووووالح ال مة  الرين  يدون  وووو وس ت لدلم لواتار 2020المم و  الملحدت، مكلل ضيوووووا  ال از والوعرسا ،   (70)
 تشر ن األول/ضولوسر.  19العاق  هرا الشلا ، 

 كانون األول/أل  مبر.  18، 9، اللقر ر ال نو  عن الاع  المل  ق  هاصم المنزل الدال   ال ن  2020المرجم ن  ه،  (71)

https://www.gov.uk/government/consultations/cma-annual-plan-consultation-202021/cma-annual-plan-consultation-202021
https://www.gov.uk/government/consultations/cma-annual-plan-consultation-202021/cma-annual-plan-consultation-202021
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0034/198763/treating-vulnerable-customer-fairly-guide.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0034/198763/treating-vulnerable-customer-fairly-guide.pdf
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 استنتاجات -سادساا  

ضولو   هالن وو   إلا الدول األع ووا ، كما هو مبان  حما   الم وولع وان ال وو  ا  والمحرومان هد  -48
لد م األم األمم الملحدت اللوجاعي  لحما   الم ولع  . وال يوجد ت ر ف واحد ينعبل ع ا جميم الم ولع وان  
ال و  ا  والمحرومان، ألن صصوادصوعم واحلياجاتعم يار مليان و  لد  بي لعا وتال م هاصلةا ال ويا .  

األع ووا  الدصول لد مناقشووات هشوومن ال وويايووات ال ام  مم جميم ض ووحا   ومم ذل ، من مصوو ح  الدول  
المصوووو ح  الم ناان للحديد احلياجات الم وووولع وان ال وووو  ا  والمحرومان لد قعاعات مالارت، هما لد ذل  

 لد المرالل ال ام ، كمياس ورشاأل عم ي   نم ال يايات.

هد روووووومان الو ووووووول واوألما ، وال يوووووويما  وضولا ضولو ات حما   الم وووووولع   لد المرالل ال ام   -49
مم الم األم اللوجاعي ، تقم ع ا عاتل الحكومات    هالن ووووووووووووو   إلا ال  ات ال وووووووووووووعي   والمحروم . وتمشووووووووووووويات 

الم وووؤولي  الردي وووي  عن رووومان حما   الم ووولع وان. والحكومات هد ض  وووات من   وووم م األم الادم  اللد 
موو ، همووا لد ذلوو  القوودرت ع ا تحمووو اللووواليف، واالنلظوواه،  يوول ضن تمل  عووا اليعووات المقوودموو  ل مرالل ال ووا

ونوعي  الادم ، والمماريووووووات الليار   ال وووووو يم . ومن ضجو ترجم  العمول إلا واقم م موس، من المعم ضن 
ت وووووووون الدول األع ووووووووا  تشوووووووور  ات موروووووووووعي  تنب ع ا حقو  واللزامات اليعات ال اع   لد ال ووووووووو ،  

ضن تنشوووو   ض  ووووات لمقدم  لادمات المرالل ال ام . و ن  د ل دول األع ووووا  يوووويما الم وووولع وان واليعات ا وال
ها ات رقاه  تمنحعا ال و عات والموارأل الةزم ، ضو تشويم العا ات القادم ، ونياز معملعا لد ميال حما    
حقو  الم وووووووووووولع   ور وووووووووووود ضيوووووووووووووا  المرالل ال ام ، هما لد ذل  من صةل تقد م تقار ر ألور   من جانل  

 المقدم  لادمات المرالل ال ام . اليعات

ون رت الدول األع وووووووا  إجرا ات محدألت مال    ت ووووووولعدا الم ووووووولع وان ال ووووووو  ا  والمحرومان  -50
ل مرالل ال ام . وتشوومو هرة اوجرا ات تدا ار الدعم م و الم وواعدات المالي  لدلم ال واتارف وتدا ار الحما    

دا ار الوقا   اللد ترمد إلا حما   الم وولع وان من الوقوم اللد ت وي،ف ح وول ألرج  روو م الم وولع وانف وت 
لد ألادرت ال ووو مف وحمةت إعةمي  وت  ي ي  للوعي  الم ووولع وان ال ووو  ا  والمحرومان هحقوقعمف وت وووو   

، 19-المنازعات واونصوووووووووواا ل وووووووووومان إعمال هرة الحقو  وحمايلعا. ولد ال وووووووووويا  المحدأل ليادح  كولاد
دا ار حايووووووم  لحما   الم وووووولع وان ال وووووو  ا  والمحرومان. واتارت هرة اللدا ار اتارت الدول األع ووووووا  ت 

ضشوكاالت مل دألت كحظر قعم االتصوال، وسرامق الم واعدت الم ززت، وص ض لواتار العاق  ضو إل ادعا، من  ان 
 إجرا ات ضصرت.

موجعا   ألعمات ومن مصوووووو ح  الدول األع ووووووا  ضن ت وووووول رض وت ّيم هانلظاه ضثر اللدا ار اللد تقده   -51
إلا اللقار ر ال وونو   اللد ت دها يوو عات حما   الم وولع   ألات  إلا الم وولع وان ال وو  ا  والمحرومان، ايوولنا

هشوووومن تح او الم  ومات والصووووناع . ولم وووواعدت الدول األع ووووا  ع ا تحقال ذل  ه  الي ،  قلرل األونولاأل  
 عدت تو يات لد م مار ال يايات ال ام  لمناقشلعا. 

 توصيات في م مار السياسة العامة -سابعاا  

للوز م ال وووو عات  ان العا ات الحكومي  واألهمي  الوبارت اللد تل ووووم  عا مشووووارك  ميموعات    نظرات  -52
الم ولع وان والقعام الااص، للن يون إ ار قانوند مورووعد واللن وال المشولرك  ان المؤيو وات ضمر هال   

 ا  والمحرومان هصووووووورت ل ال . و ن  د ضن يلناول هرا او ار  األهمي  لل بي  احلياجات الم وووووولع وان ال وووووو 
القانوند حقو  واللزامات اليعات ال اع   لد ال ووووووووو ، وساا وووووووو  الم وووووووولع وون واليعات المقدم  لادمات  
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المرالل ال ام ، وضن يوروووووووووح عمو ال ووووووووو عات الحكومي  الم ني ، هما لد ذل  وكاالت حما   الم ووووووووولع  ، 
 اعي  واوألما ، واليعات اللنظيمي  القعاعي .وي عات الحما   االجلم

وهرة الحال  المل دألت الم ولو ات تعرل تحد ات ين  د الل  ل ع اعا من صةل الل اون واللن وال.  -53
ل  ا يوووباو الم ال، لما كانت وكاالت حما   الم ووولع   والعا ات اللنظيمي  القعاعي  ماول  ت قد الشوووكاوت  

ازعات وجمم الم  ومات عن شوووووووووووايو الم وووووووووولع وان لد المرالل ال ام ، للنعا لد  والمعال ات المل  ق  هالمن 
ورووووم جاد   وووومح لعم  نقو الم  ومات وتقد م المشووووورت إلا ال وووو عات المالصوووو  األصرت التااذ إجرا ات.  

، للنعا لد وروووم لابرت يووو عات اوألما  االجلماعد لد يووويا  ال ووويايوووات االجلماعي  األويوووم نعاقات رات  ونظ
 مكّلنعا من تقد م المشوووووووورت هشووووووومن وروووووووم ال ووووووويايوووووووات المنايووووووو   لل بي  احلياجات ال وووووووكان ال ووووووو  ا  جاد 

ألينواميوات  موات  والمحرومان. وتموارس العا وات اللنظيميو  القعواعيو  يوووووووووووووو عوات تنظيميو ، ومن ثم لعد تودرك تموا
 وايو ناش  .ال و ، مما  مكّلنعا من االيلياه  ه رع  ضوبر ملا ضشارت ال  عات األصرت إلا وجوأل ش

ل ومان حما     ضيوايويات   وساوروال  إلا اللن وال  ان المؤيو وات، ت   د المشوارك  الميلمعي  عنصورات  -54
ضل وووووووووو ل م ووووووووولع وان ال ووووووووو  ا  والمحرومان. و نعو  ذل  ع ا الدصول لد حوارات مم اليعات المقدم   
لاودموات المرالل ال وامو  وراهعوات الم وووووووووووووولع وان ومنظموات الميلمم المودند األصرت اللد تعلم هشوووووووووووووووايوو 

 الالعا إلا ضقصا حد.الم لع وان، هحاو  مكن تصميم ال يايات ال ام  هات ام نعق هاألا لز األت ل 

،  وأللاوو حموا و  الم وووووووووووووولع و  إلا م واألم األمم الملحودت اللوجاعيو  لحموا و  الم وووووووووووووولع و ،    وايوووووووووووووولنواألات  -55
والم وووووواهمات الوارألت من الدول األع ووووووا ، ترأل ضألناة ه ض اللو وووووويات المل  ق  هال وووووويايووووووات ال ام  لل بي  

 احلياجات الم لع وان ال   ا  والمحرومان ع ا نحو ضل و 

المشووارك  لد مناقشووات ال وويايوو  ال ام  مم جميم ض ووحا  المصوو ح  الم ناان كاعوت   ()ض 
ضولا نحو تحديد احلياجات م وووووولع ود المرالل ال ام  من ال  ات ال ووووووعي   والمحروم . و ن  د ضن تشوووووومو 

 فال م ي  ألراي  ضم    م موي  وتينل ات ام نعق واحد ينايل اليميم لد تصميم ال يايات

يوووووون تشوووووور  ات موروووووووعي  تنب ع ا حقو  م وووووولع ود المرالل ال ام ، هما لد ذل   ) ( 
عن اللزامات اليعات    ل وووةت الو وووول إلا الادمات والم  ومات والل  يف وت وووو   المنازعات واونصووواا، 

المقوودموو  لاوودمووات المرالل ال وواموو ، همووا لد ذلوو  الم وواألم المل  قوو  هووالقوودرت ع ا تحمووو تووواليف الاوودمووات،  
 فظاه، ونوعي  الادم ، والمماريات الليار   ال  يم واالنل 

النظر لد اللدا ار الداعم  والحمادي  والوقادي  المل  ق  هالمرالل ال ام  وايوووووووووول رارووووووووووعا   ) ( 
 فوتقايمعا لد رو  االحلياجات الاا   ل م لع وان ال   ا  والمحرومان اللد يلم تحديدها

ول لد حوارات مم ال ووو عات ال ام  الم ني  تن وووال ال ووويايوووات عبر المؤيووو وووات والدص )أل( 
هحما   الم وووووووولع وان ال وووووووو  ا  والمحرومان. وتشوووووووومو هرة ال وووووووو عات ها ات حما   الم وووووووولع   والحما   

 فعن اليعات اللنظيمي  القعاعي  ل ةت االجلماعي  واوألما  االجلماعد، 

يووو وووات ال حو  ال مو مم ميموعات ومنظمات الم ووولع وان والمؤيووو وووات الليار   ومؤ  )هو( 
للحديد اوجرا ات الم مويووووووووو  المع وس  والم وووووووووارات اللد ين  د ات اععا ل م ووووووووود قدمات لد ت بي  احلياجات  

 فالم لع وان ال   ا  والمحرومان

ايوول راض وتقايم تمثار ول الي   رامق ال وويايووات هشووكو منلظم ل وومان ت بي  احلياجات   )و( 
ل هالمرالل ال ام . و مكن ضن توون الم  ومات اللد تيم عا الم ووووووووولع وان ال ووووووووو  ا  والمحرومان  يما يل  

ال وووووووووووو عات ال ام  واليعات المقدم  لادمات المرالل ال ام  واللقار ر اللد ت دها اليعات المقدم  لادمات  
 المرالل ال ام  م ادت لعرة اللقايمات.
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 أسئلة مطروحة للمناقية -ثامناا  

لد الم ند هقوانان ويوووووويايووووووات حما   الم وووووولع   لد ألورته قد يريل لر ل الابرا  الحكومد الدو  -56
 ال ال   ضن ينظر لد األي    اللالي  المعروح  ل مناقش  

ما هد ضو ر االحلياجات إلحاحات هالن وووووووووووووو   إلا م وووووووووووووولع ود المرالل ال ام  من ال  ات  )ض( 
 ال عي   والمحروم ؟

ن ت بد ت   االحلياجات  ما هد ه ض ضألوات وعم يات  ووووونم ال ووووويايوووووات اللد  مكن ض ) ( 
 ع ا نحو ضو ر ل الي ، وال ييما لد الب دان النامي ؟ وما هد م ايار اللقايم المناي  ؟

ما هد ال ووووبو اللد  مكن  عا ل مؤيوووو ووووات الليار   ومنظمات الميلمم المدند وم اهد   ) ( 
 ال حوث ضن ت عم لد ت بي  هرة االحلياجات ه  الي ؟

ل لونولوجيات اليديدت ضن ت وووووواعد العا ات اللنظيمي  لد حو الق ووووووا ا ذات  ويف  مكن   )أل( 
 الص   اللد تاب ل ات الم لع وان ال عي  ؟

ويف  مكن لألونولاأل ضن   ووووعم ع ا نحو ضل ووووو لد ألعم ضع وووواده، وال يوووويما الب دان  )هو( 
 وووووووووووووولع ود المرالل ال وامو  من ، لد ت بيو  االحليواجوات من الحموا و  هوالن وووووووووووووو و  إلا منموات النواميو  وضقوو الب ودان  

 ال  ات ال عي   والمحروم ؟
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