
GE.21-05168 (A) 

 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

  المستهلكفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية 
 الدورة الخامسة

 2021تموز/يوليه   6و 5، يفجن 
 من جدول األعمال المؤقت 8البند  

  القوانين والسيياسيات واراراءات التنميمية لحماية المسيتهلك في سييات الت يد    
 وفي أعقابها 19-لجائحة كوفيد

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
  (19- )كوكيد  2019ام االقتصااااااائح لماض ف مرس كيرون كوعو ا ل  تتناول هذه المذكرة التأثير   

على المسااااتنلوين واالقتصااااائ ال الم ا وقردم التررقر لم ف عامف عن ااااااتماعاا الدول األع ااااا    ل  
الماض ف وقرترح اإلجرا اا الت  قد تتخذها ااااااااااالااا تماكف المسااااااااااتنلل لمواجنف الت دكاا المربلفا وقد 

ر اااااكا الت  يواجننا المسااااتنلوو  على تماكف المسااااتنلل ك اليتنا ك  م المف الأثبتت قوا ين واااااياااااااا  
صااااا يد الوان  واإلقليم  والمت دئ األاراتا واتخذا وكاالا تماكف المساااااتنلل، ك  الوقت المنااااااا  ال

وبارقرف مناااا ف وك الف، رجرا اا لمواجنف الت دكاا الناةاانف عن األزمف اير المساابوقف مسااتندة ك   لل 
تواجاه ت ادكااا   المسااااااااااااااتنلالا ومل  لال، ال تزال الوكااالا  م اائ  األم  المت ادة التوجينياف ل مااكافرلى  

كاقمتنا الماض ف ك  ممالين عضيسااااايين هما تماكف المساااااتنلل ك  األااااااواي الرقميف، وال اااااايما  يما يت ل  
 عالمستنلوين ال  فا  والم رومين، والت او  الدول  ك  ممال ر فا  الرا و ا

 
  

 
 TD/B/C.I/CPLP/23 األم  المت دة

ؤتمر األمم المتحدة  م 
 والتنمية  لتجارةل

Distr.: General 

19 April 2021 

Arabic 

Original: English 



TD/B/C.I/CPLP/23 

GE.21-05168 2 

 مقدمة -أولا  

الم ن  عااااااااااااااااات راس جميل جوا ا  ممموعاف الم اائ  والرواعاد الثاامن   ادة  مؤتمر األم  المت الا    -1
رلى أما ف  المنصاااافف المتف  علينا اتفاقاااااااااااااااااااام مت دئ األارات من أجج مياك ف المماعااااااا التماعقف الترييدكف

مساف  اير الراااميف المرترتف   ل الدوعة الخااألو وتائ أ  ت د تررقرام كيو  عمثاعف وثاض  أااااااايف للمااااوعاا  
ن  عروا ين واااااااياااااااااا تماكف المسااااااتنلل عاااااااأ   الروا ين والسااااااياااااااااا  لفرق  الخبرا  ال يوم  الدول  الم 

 ا(1)وك  أعرابنا  19-واإلجرا اا التنظيميف ل ماكف المستنلل ك  اياي التصدح لماض ف كوكيد

ح اإلجرا اا  ماعاا الدول األع ااااا    ل الماض ف وترتر وتردم هذه المذكرة لم ف عامف عن اااااات  -2
المسااتنلل لمواجنف الت دكاا المربلفا وتسااتند المذكرة رلى م لوماا مسااتمدة   الت  قد تتخذها ااالااا تماكف

من عمج ااااب  لنو وتائ عاااأ  ااااتماعاا الدول األع ااا  للماض ف، وال  وي الميتبيف، و رقاف األو وتائ  
لذين ت ائلوا  ول وأصااااااا اح المصااااااال ف ا  رقن ا، والمسااااااااهماا الواعئة من الد(2)المساااااااتنللال الميف ل ماكف 

وقتناول الفصااااج الثا   أثر الماض ف    ا(3) براتن  ك  هذه المسااااألف ااااااتماعف الاااااتبيا  عممته أما ف األو وتائ
تدابير المتخذة ا وقركز الفصاااج الثالل على البوجه  اص  على االقتصاااائ ال الم ، وعلى على المساااتنلوين

م  والمت دئ األارات لمواجنف األزمفا وقرترح الفصااااااااج الراعل ااااااااابي م  واإلقلي  د الوان ي عالميام على الصاااااااا 
للم   قدمام ك  التدابير المتصلف ع ماكف المستنلل الت  اتخذتنا الدول أثنا  الماض ف، وقسلط ال و  على 

 ع ض المماالا الماروتف لمزقد من النراشا

 عالميأثر الجائحة على المستهلكين والقت اد ال -ثانياا  

أكبر صاااااااادمف    تسااااااااب  ك رلى توقف األ ااااااااااف االقتصااااااااائكف تررق ام، مما   19-كوكيد  جاض فأئا   -3
  ك  الماضف  4,3اقتصااااائكف ةااااندها ال ال  منذ عروئا وتوقل األو وتائ أ  ينخفض النات  الم ل  اإلجمال  بن و 

  مليو    34,3 كرل  دع أ  ، وقر 2021ك  الماضف ك  عام  4,1ت اش عالم  بنساااااااا ف ، مل توقل ا  2020ك  عام 
 ، 2020 ةاخ  راااك ، عمن كين  م يين ال املين ك  الرااغ اير الراام ، ئو   ط الفرر المدقل ك  عام 

 ا(4)ك  الماضف من هذه الزقائة 56وتمثج بلدا  أكرققيا 

ا وتتى تااارقن  1998ائة ك  الفرر ال الم  منذ عام أول زق   الماض فسااب  ت ووكرام للبنل الدول ، ااا  -4
، كا  من المتوقل أ  يبلغ م دل الفرر المدقل، الذح كران ع صااااف ااااايا  ال ال  الذين 2020ول/أكتوبر  األ

، أح أعلى من 2020ك  الماااضااف ك  عااام    9,4رلى    9,1  من  ئوالع ك  اليوم،  1,90كعياااااااااااااااو  عااأقااج من  
 ا(5)2019ماضف ك  عام ك  ال 4,8ال صف الت  كا  م دلنا 

ساااااااععت االتماهاا المتناميف ك  التماعة خدام الوااااااااضج الرقميفا وت وقد تفزا الماض ف على اااااااات  -5
  اإللوترو يف عف ج التدابير المتصالف بنذه الماض ف، عما ك   لل الريوئ المفروااف على ال ركفا وأجرا األو وتائ

__________ 

(1) TD/RBP/CONF.9/9ا 

  اhttps://unctadwcpm.org/map.htmlا ظر  (2)

األعجنتين وألما يا وأ تيغوا وبربوئا وإ دو يساااايا وأيرلندا والبرازقج وتركيا وجمنوعقف كوعقا وعاعاف المسااااتنلوين ك  ااااانغاكوعة وااااايااااايج   (3)
بيا وكينيا وماليزقا وهنغاعقا ولمنف ااااااا مف المنتماا االاااااااتن كيف ك  الوالكاا المت دة األمرقييف والياعا  ل  والصااااااين وكولوموةااااااي

 وهو غ كو غ )الصين(ا

 Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and Development: Transitioning to aأ،  2020األو وتائ،  (4)

New Normal  على التماااعة والتنمياافن اال ترااال رلى وااااااااااااااال ابي   جااديااد( )  19-ض ااف كوكيااد)تااأثير جاااUnited Nations 

publication, Sales No. E.20.II.D.35, Genevaا) 

(5) World Bank, 2020, Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune (Washington, D.C.) ا 

https://unctadwcpm.org/map.html
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فيو  ك   ، عالت او  مل مركز م لوماا الاااا يف ك  البرازقج وإ  وعاعاف  يتووم الساااوقسااارقف للتماعة اإللوترو يف
ت ائ الروااااا  وألما يا وإكااليا والبرازقج وتركيا وجمنوعقف  تركيا، ئعااااااف ااااااترصاااااضيف للمسااااتنلوين ةااااملت اال

اإل تر ت   ل الماض فا وكا   علىكوعقا وجنوح أكرققيا وااااوقسااارا والصاااين وكاااافت عن زقائة الماااااعكف  
  اإل تر ت عااايج أكثر تواترام وقسااتمدو    بواااااف ف المميبين على الدعااااف االاااترصاااضيف يتسااوقو  أكثر من  صاا 

 ا(6)م لوماا التر يه الرقم  والم لوماا المت لرف عالص ف من اإل تر ت بدالم من الرنواا اإل  اعقف الترليدكف

عضيسااايام   ل الماض ف واااااتفائا كثيرام من ازئهاع التماعة  كاع م وقد أصااا  ت المنصااااا الرقميف   -6
 64بلدام  اميام، ال اايما ك  أكرققيا وساايا، ةاند   و   23ف أجراها األو وتائ وةاملت  اإللوترو يفا ووكرام لدعااا 

ك  الماضف من  58ك  الماضف من األااااااااااواي اإللوترو يف التاع ف ألارات ثالثف زقائة ك  المبي اا، وااااااااااملت  
  ا (7)تنا الااااااااااانرقفاإل تر ت ا خفااااااااااااام ك  ريرائا عن ارق ألعمال التماعقف الت  تبيل منتماتنا أو  دماتنا ا

،  2020ك  الماضف ك  الفترة من كا و  الثا  /يناير رلى أيلول/ااابتمبر   5وا خفض مؤةاار ئاو جو ز بنساا ف 
قي  أااااااان  ةااااااركاا التونولوجيا ك  الماضف، واعتف ت  2اعتفل بنساااااا ف    500ولون مؤةاااااار اااااااتا دعئ س د بوعز  

ك  الماضف، وااا ر ااان   50الذح زائ بنساا ف ك  الماضف ك  المتواااط، مثج ااا ر ااان  أبج  41الراضدة بنساا ف 
تأثيرام ةاااااديدام على المساااااتنلوين عساااااب  ت اج  ا الماض ف  وقد أثر  ا(8)ك  الماضف 64أمازو  الذح زائ بنسااااا ف 

اا األااااااااااااااااايف، مما تساااااااب  ك  زقائة األاااااااا اع  وا تاااااااارا اااااااا ااااااااج اإلمدائ وما ت ه من  ر  ك  المنتم 
 واااا ام  وأصاا م المسااتنلوو   وو الد ج المنخفض غج الماض ف ا تااااعام والم االلف الت  تساات  الخائعف اإلع  اا 

 ا(9)عراف ل ملياا االتتيال المال  والغش  أكثر 

 والمتعدد األطرافالت د  للجائحة على ال عيد الوطني وارقليمي  -ثالثاا  

  كف المستنلل  ل الماض ف، أثبتت قوا ين واياااا تماكف المستنلل ك اليتناا واتخذا وكاالا تما  -7
رجرا اا لمواجنف الت دكاا الناةاانف عن األزمف اير المساابوقف ك  الوقت المناااا  وبارقرف م ضمف وك الفا  

المساااااتنلل، عما ك   لل اإلجرا اا المتصااااالف ع  فا  وتدئ األو وتائ اإلجرا اا الت  اتخذتنا وكاالا تماكف 
، عما ك   لل المنصاااااا اإللوترو يف  وتماكف  الاااااركاا الروا ين واللواضم واإلجرا اا الراميف رلى الت او  مل

المساااااتنلوين ال ااااا فا  والم رومين  وتسااااانيج الوصاااااول رلى ال دالفا واتخذا الدول رجرا اا مختلفف على 
 ائام رلى الم ايير المبينف ك  هذا الفصجامختلف المستوقاا ااتن 

 ن واللوائحيانو إنفاذ الق -ألف 

ل على أ  الدول األع اا  ين غ  أ  ت ال التوجينيف ل ماكف المساتنلتن  م ائ  األم  المت دة  -8
ال اااعة  أو ت زز أو تواصااج التدابير المت لرف عمياك ف المماعااااا الترييدكف وايرها من المماعااااا التماعقف  

__________ 

ايرا التساااااااوي على  19-تاااااااارقن األول/أكتوبر أ  جاض ف كوكيد 8يف اااااااااترصااااااااضيف أ جرقت ك  تبين ئعااااااااا  ،ح2020األو وتائ،  (6)
-https://unctad.org/news/covid-19-has-changed  :اإل تر ات رلى األباد، ئعااااااااااااااااف متااتاف على الراعط الااااااااااااااا ي  التاال 

online-shopping-forever-survey-shows (accessed 18 March 2021)ا 

 19-)كوكيد  COVID-19 and e-commerce: Impact on businesses and policy responsesج،  2020األو وتائ،  (7)
ا(، متاح ك  الموقل الااااااااااااا ي  التال ن  وا السااااااااااااياااااااااااااااوالتماعة اإللوترو يفن التأثير على الاااااااااااااركاا واالاااااااااااااتماعاا على مساااااااااااات

https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-e-commerce-impact-businesses-and-policy-responses  
 (ا2021اع/ماعن س  18ه ك  النفا  رلي )ت 

 أا2020األو وتائ،  (8)

 يساااا /أبرقج، متاح ك  الموقل الاااا ي     7(، 19-)المساااتنلوو  ااااد كوكيد  Consumers vs COVID-19ئ،  2020األو وتائ،  (9)
 (ا2021س اع/ماعن  18)ت  النفا  رليه ك   https://unctad.org/news/consumers-vs-covid-19التال ن 

https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows
https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows
https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-e-commerce-impact-businesses-and-policy-responses
https://unctad.org/news/consumers-vs-covid-19
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وتاااااااامج   ا(10)الت  كمين أ  تل   اااااااارعام عالمساااااااتنلوين، عما ك   لل الواااااااااضج ال زمف إل فا  هذه التدابير
فا  الرا و  كرس عروباا على الت ع  عاألااا اع واير  لل من المماعااااا التماعقف اير تدابير ر   ع ض

و توصاياا موجنف للااركاا لتااميل ال ائلف  ومماعااف مراق ف قوقف ومتيرظف للساوي  وإصاداع ت ذيراا و/أ
م تظ أ  ع ض االمتثال عند االقت اااااا   وواااااال لواضم وتوجيناا وبيا اا ااااااياااااااف عامف جديدةا ومن ال

ائا  الدول، مثج أااااتراليا والصاااين والوالكاا المت دة، ك ااا م عن الدول األع اااا  ك  االت ائ األوعوب ، أك
 ا(11)كج ما ئك وهم تروي المستنلل ك  ااترئائ ك  صناعف السياتف ين غ  أ  ت تر  الاركااعأ   

 مبررةاراراءات المتخذة ضد التالعب باألسعار و/أو الزيادات غير ال -1 

أ ثيرا مخاوت عديدة ك  جميل أ  ا  ال ال  عااااااااأ  الم الغف ك  تسااااااا ير منتماا من قبيج أقن ف   -9
ا وأئعجت أ تيغوا وبربوئا موائ  اا صاالف  الوجه ومانر اليدين واير  لل من الساالل االاااتن كيف األااااااايف

وك  البرازقج، اعتف ت    ا( 12) فعالماض ف مثج المانر اامن أمر مراق ف األاا اع ل اما  تواكرها عأاا اع عائل
ك  الماضف  500أاااا اع اللوازم األوليف للمساااتاااالياا المالوبف أثنا  اسااايج الولى، عما ك   لل زقائة بنسااا ف 

  ا ( 14) وتدئا كر سااا ااارفام لساا ر ه م اليد عالتمزضف ك  اااياي تالف الاواع  الصاا يف   ا ( 13) ك  ااا ر ه م الو ول 
 ي يام ألتد المتاجر الوبرا عسااااب  الزقائة المفراف ك  أااااا اع  تصاااا  وأصاااادعا هينف المناكسااااف ك  كينيا أمرام 

  مانر اليدين وإةااااا اعام ت ذيرقام للمصااااان ين وتماع التمزضف عااااااأ  الزقائاا اير المااااااروعف ك  األاااااا اع وا تزا  
وأصادعا لمنف المناكساف والتماعة ال ائلف ك  م وح اراماا لثما   صايدلياا   ا( 15) السالل ك  ااياي الماض ف

  367و  100التس ير المفرط ألقن ف الوجه والرفازاا ومانراا اليدين الت  بي ت بنوامش تتراوح بين    ب عس

__________ 

 ا22، المرك ، الفررة 70/186قراع الممعيف ال امف  (10)

(11) Australian Competition and Consumer Commission, 2020, Advice on event and travel cancellations 

due to COVID-19, available at https://www.accc.gov.au/media-release/advice-on-event-and-travel-

cancellations-due-to-covid-19 (accessed 18 March 2021); China, Civil Aviation Administration, 

2020, Free refund policy extended to 0:00 of January 28, available at http://www.caac.gov.cn/ 

en/XWZX/202002/t20200226_201140.html (accessed 31 March 2021); United States, Department 

of Transportation, 2020, Department of Transportation issues enforcement notice clarifying air 

carrier refund requirements, given the impact of COVID-19, 3 April, available at https://www.transp 

ortation.gov/briefing-room/us-department-transportation-issues-enforcement-notice-clarifying-air-

carrier-refund (accessed 18 March 2021); European Commission, 2020a, Commission notice: 

Interpretative guidelines on EU[European Union] passenger rights regulations in the context of the 

developing situation with COVID-19, available at https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid 

19.html (accessed 18 March 2021); European Commission, 2020b, Information on the package 

travel directive in connection with COVID-19, available at https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/consumers/travel-and-timeshare-law/package-travel-directive_en     (ا 2021س اع/ماعن   18)ت  النفا  رليه ك 

 مساهمف أ تيغوا وبربوئا ك  ااتبيا  األو وتائا (12)

 https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZا اااظااار   (13)

2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMxIgnfLNW90T0QxxMRhUkjpDiWuJ-0o1E 

po3ADXrVeh-JgZuY9GFDVRzWrQQiClI5RPz160NvXgm2Imfxv52saا  

(14) France, Ministry of the Economy, Finance and Recovery, 2020, Price regulation for hydroalcoholic 

gels or solutions, 1 March, available at https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/encadrement-des-

prix-pour-les-gels-hydroalcooliques-voir-la-faq (ا2021س اع/ماعن  18نفا  رليه ك  )ت  ال 

 اا اير المااروعف وتخزقن السالل  أمر تصا ي   لم  ا كليناايلف، مذكرة ت ذيرقف عااأ  الزقائ2020هينف المناكساف ك  كينيا،  (15)
 /https://cak.go.ke/index.php  :س اع/ماااعن، متاااتااف ك  الراعط الااااااااااااااا ي  التااال   20و  13الوبرا،  اااااااااااااااراا صاااااااااااااا ليااف،  

information-center/Speeches-Press-Releases   (ا2021س اع/ماعن  18)ت  النفا  رليه ك 

https://www.accc.gov.au/media-release/advice-on-event-and-travel-cancellations-due-to-covid-19
https://www.accc.gov.au/media-release/advice-on-event-and-travel-cancellations-due-to-covid-19
http://www.caac.gov.cn/en/XWZX/202002/t20200226_201140.html
http://www.caac.gov.cn/en/XWZX/202002/t20200226_201140.html
http://www.caac.gov.cn/en/XWZX/202002/t20200226_201140.html
http://www.caac.gov.cn/en/XWZX/202002/t20200226_201140.html
https://www.transportation.gov/briefing-room/us-department-transportation-issues-enforcement-notice-clarifying-air-carrier-refund
https://www.transportation.gov/briefing-room/us-department-transportation-issues-enforcement-notice-clarifying-air-carrier-refund
https://www.transportation.gov/briefing-room/us-department-transportation-issues-enforcement-notice-clarifying-air-carrier-refund
https://www.transportation.gov/briefing-room/us-department-transportation-issues-enforcement-notice-clarifying-air-carrier-refund
https://www.transportation.gov/briefing-room/us-department-transportation-issues-enforcement-notice-clarifying-air-carrier-refund
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid19.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid19.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid19.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid19.html
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/travel-and-timeshare-law/package-travel-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/travel-and-timeshare-law/package-travel-directive_en
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMxIgnfLNW90T0QxxMRhUkjpDiWuJ-0o1Epo3ADXrVeh-JgZuY9GFDVRzWrQQiClI5RPz160NvXgm2Imfxv52sa
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMxIgnfLNW90T0QxxMRhUkjpDiWuJ-0o1Epo3ADXrVeh-JgZuY9GFDVRzWrQQiClI5RPz160NvXgm2Imfxv52sa
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMxIgnfLNW90T0QxxMRhUkjpDiWuJ-0o1Epo3ADXrVeh-JgZuY9GFDVRzWrQQiClI5RPz160NvXgm2Imfxv52sa
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMxIgnfLNW90T0QxxMRhUkjpDiWuJ-0o1Epo3ADXrVeh-JgZuY9GFDVRzWrQQiClI5RPz160NvXgm2Imfxv52sa
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMxIgnfLNW90T0QxxMRhUkjpDiWuJ-0o1Epo3ADXrVeh-JgZuY9GFDVRzWrQQiClI5RPz160NvXgm2Imfxv52sa
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/encadrement-des-prix-pour-les-gels-hydroalcooliques-voir-la-faq
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/encadrement-des-prix-pour-les-gels-hydroalcooliques-voir-la-faq
https://cak.go.ke/index.php/%0binformation-center/Speeches-Press-Releases
https://cak.go.ke/index.php/%0binformation-center/Speeches-Press-Releases
https://cak.go.ke/index.php/%0binformation-center/Speeches-Press-Releases
https://cak.go.ke/index.php/%0binformation-center/Speeches-Press-Releases
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ك  الماضف على م داا ال ماكف والمانر الراض  على  15وكراااااات البرتغال اااااارفام للربم قدعه    ا( 16) ك  الماضف
يدين كا ت اااااااعقف المف ول واااااانت جمنوعقف كوعقا الض ف عااااااأ  تخزقن أقن ف الوجه ومانر ال  ا( 17) الو ول

  ا( 18) 2021  هوت  تماادياادهااا الترااام رلى تزقرا /يو ياا   2020  هك  البااداكااف من س اع/ماااعن رلى تزقرا /يو ياا 
  وج لت المملوف ال ربيف السااا وئكف من اير الرا و   أ  تفرس الااااركاا أاااا اعام مفراف على السااالل أو الخدماا 

نوح أكرققيا، اتُِّن  موعئا  عالتسااااااا ير المفرط ألقن ف ج ك و   ا( 19) ال اااااااروعقف للصااااااا ف أو السااااااا مف أو الركاه
وأ ااااااأا تركيا مملي تريي  األاااااا اع اير ال ائلف واللواضم    ا( 20) ك  الماضف 900الوجه، مل زقائاا تماوزا 

وأصدعا لمنف المناكسف    ا( 21) المت لرف عأا اع وةروط بيل السلل األااايف مثج األقن ف المراتيف والمانراا
ك  زامبيا مذكرة ت ذيرقف موجنف رلى الاااااااااركاا واألكرائ الذين يزقدو  أااااااااا اع منتماا  تنللالمساااااااا وتماكف  

وقام مملي المسااااتنلل ك  هو غ كو غ )الصااااين( عمراق ف السااااوي عاااااأ    ا( 22) النظاكف الصاااا يف زقائة مفراف
 ا( 23) أقن ف الوجه ومنتماا النظاكف الص يف

 ير العادلة األخرى الممارسات التجارية غاراراءات المتخذة ضد  -2 

أ ااااأ كج من اللمنف األااااتراليف للمناكساااف وتماكف المساااتنلل وهينف المناكساااف واألااااواي ك  المملوف  -10
لرصااد المماعااااا التماعقف  19-المت دة لبرقاا يا ال ظمى وأيرلندا الاااماليف كرقف عمج م نيف عماض ف كوكيد

 رازقج، أ ااأ المملي اإلئاعح للدكاغ االقتصاائح  مي الب  وك   ا ( 24) تدابير اادها   اير ال ائلف وت ديدها واتخا  
لما  ترنيف مؤقتف للتصادح للماض ف ك  المماالا التاليفن األهراماا الماليف  و دمف الزباضن  والسابج البديلف 

 ل ااتماعف التتياجاا األاا اع الت ساليف المزعومف  وت ليج اإلااع التنظيم  ك  البرازقج و لتساوقف المنازعاا  
وك  كولومبيا، أصاااادعا هينف الرقاعف على الصااااناعف والتماعة أمرام رلى ث ثف ماااااغلين على    ا(25)سااااتنلوينلما

المسااتنلوين     اللذين كمين أ  ك اال    19- اإل تر ت ع زالف رع  اا مرت اف عمصااال   كيرون كوعو ا وكوكيد 

__________ 

لمناكساف والتماعة ال ائلف، بيا  ، الرراعاا األ يرة الصاائعة عن مملي مفواا  لمنف ا2020م وح، لمنف المناكساف والتماعة ال ائلف،   (16)
-https://www.cftc.mw/2020/05/26/press-release-recent  :أكاع/مايو، متاح ك  الموقل الاااا ي  التال   26صااا ف ، 

decisions-by-the-board-of-commissioners-of-the-competition-and-fair-trading-commission    ت  النفاااا(
 (ا2021س اع/ماعن  18رليه ك  

  الموقل الاااااااا ي   ، متاح ك19-أ، التسااااااا ير االااااااااتغ ل  ك  زمن كوكيد2020منظمف الت او  والتنميف ك  الميدا  االقتصاااااااائح،   (17)
)ت  النفااا  رليااه  https://www.oecd.org/competition/competition-policy-responses-to-covid-19.htm  :التااال 

 (ا2021س اع/ماعن  31ك  

 https://www.law.go.kr/LSW/admRulSc.do?tabMenuId=183&subMenuId=41&menuId=5#liBا ااظاار   (18)

gcolor2chrome-extension://glohakccicfcgpelekfpgllfnlameopo/ntp2.htmlا  

، المسااااااهمف المردمف   ل مؤتمر األم  المت دة الم ن  عااااااات راس جميل جوا    2020المملوف ال ربيف السااااا وئكف، وزاعة التماعة،  (19)
  23- 19ااا التماعقف الترييدكف،  ممموعف الم ائ  والرواعد المنصفف المتف  علينا اتفاقاااااااااااااااام مت دئ األارات من أجج مياك ف المماع 

األول/أكتوبر، متاااااتاااف ك  الموقل الااااااااااااااا ي  التااااال  -https://unctad.org/meeting/eighth-united-nations  :تااااااااااااااارقن 

conference-competition-and-consumer-protection   (ا2021س اع/ماعن  18)ت  النفا  رلينا ك 

أكاع/مايو،   12، الموعئو  الرضيسااااااااايو  ألقن ف الوجه الذين توكموا عساااااااااب  الزقائاا ال اهظف ك  األاااااااااا اع،  2020جنوح أكرققيا،   (20)
  18)ت  النفاااا  رليناااا ك     /http://www.compcom.co.za/2020-media-releases  :متااااتاااف ك  الموقل الااااااااااااااا ي  التاااال 

 (ا2021س اع/ماعن 

 مساهمف تركيا ك  ااتبيا  األو وتائا (21)

 اهتزقرا /يو ي 25، 19-، أكرققيان الااا المناكسف تستمي  ألزمف كوكيد2020أ  اع االمتثال ال الميف،  (22)

 ساهمف هو غ كو غ )الصين( ك  ااتبيا  األو وتائام (23)

 https://www.accc.gov.au/media-release/accc-response-to-covid-19-pandemic and https://wwwا ظر   (24)

.gov.uk/government/news/cma-launches-covid-19-taskforce  

 مساهمف البرازقج ك  ااتبيا  األو وتائا (25)

https://www.cftc.mw/2020/05/26/press-release-recent-decisions-by-the-board-of-commissioners-of-the-competition-and-fair-trading-commission
https://www.cftc.mw/2020/05/26/press-release-recent-decisions-by-the-board-of-commissioners-of-the-competition-and-fair-trading-commission
https://www.oecd.org/competition/competition-policy-responses-to-covid-19.htm
https://www.law.go.kr/LSW/admRulSc.do?tabMenuId=183&subMenuId=41&menuId=5#liBgcolor2chrome-extension://glohakccicfcgpelekfpgllfnlameopo/ntp2.html
https://www.law.go.kr/LSW/admRulSc.do?tabMenuId=183&subMenuId=41&menuId=5#liBgcolor2chrome-extension://glohakccicfcgpelekfpgllfnlameopo/ntp2.html
https://www.law.go.kr/LSW/admRulSc.do?tabMenuId=183&subMenuId=41&menuId=5#liBgcolor2chrome-extension://glohakccicfcgpelekfpgllfnlameopo/ntp2.html
https://www.law.go.kr/LSW/admRulSc.do?tabMenuId=183&subMenuId=41&menuId=5#liBgcolor2chrome-extension://glohakccicfcgpelekfpgllfnlameopo/ntp2.html
https://unctad.org/meeting/eighth-united-nations-conference-competition-and-consumer-protection
https://unctad.org/meeting/eighth-united-nations-conference-competition-and-consumer-protection
http://www.compcom.co.za/2020-media-releases/
https://www.accc.gov.au/media-release/accc-response-to-covid-19-pandemic
https://www.gov.uk/government/news/cma-launches-covid-19-taskforce
https://www.gov.uk/government/news/cma-launches-covid-19-taskforce
https://www.gov.uk/government/news/cma-launches-covid-19-taskforce
https://www.gov.uk/government/news/cma-launches-covid-19-taskforce
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ام، أو مسااا ام، لتماع تمزضف على وأجرا هينف المناكساااف الننغاعقف ك صااا   ا(26)رع  ام  1 286وأزال المااااغلو  
تر ت ك راااااااو  منتماا وأقن ف للوجه م لنام عننا كمنتماا م ااااااائة للفيروااااااااا، واتخذا تدبيرام مؤقتام اإل  

وأةاا را وكالف ةااؤو  المسااتنلل   ا(27)19-لوقف اإلع   عن مساات  ااراا التمميج على أ نا ت ال  كوكيد
وك   ا(28)19-كوكيد لتأكد من وجوئ أح أاذكف لمنل أو ع جف المسااااااااتنلوين والاااااااااركاا عأ ه ل  يت  االياعا ي 

  2020بيرو، بدأ الم ند الوان  للدكاغ عن المناكسااااااااااااف وتماكف الملويف الفورقف ك  كا و  األول/ئكساااااااااااامبر 
موعئين عساااااااب  رع  اا م اااااااللف تفيد عأ  منتماتن  توكر ع جام لماض ف   10رجرا اا جزاضيف رئاعقف ااااااااد 

 اا الوا عف على اإل تر ت عاااااااأ  تماعة ال ائلف ك  جمنوعقف كوعقا ك  اإلع لمنف الوتررت   ا(29)19-كوكيد
، مثج أجنزة تنقيف النوا  ومرا اا النوا ، واااااااااععت الااااااااركاا رلى 19-المنتماا المت لرف عماض ف كوكيد
نف لت لم، أعاا 2020وك  الوالكاا المت دة، تتى تاارقن الثا  / وكمبر   ا(30)تذت أو تنقيم هذه اإلع  اا

مساااااوقام للتوقف عن تروق  ائعا اا اير مدعومف عأئلف عأ    330التماعة الفيدعاليف عاااااااضج ت ذع أكثر من 
،  2020، وك  كا و  األول/ئكسمبر 19-منتماتن  وع جاتن  كمين أ  تمنل أو ت ال  عف اليف جاض ف كوكيد

بوعوئ كا عف للد ج واالااااااااااتر ل   أعلنت تملف وانيف على عملياا االتتيال الت  اااااااااااتندكت المساااااااااتنلوين
عن منظمف  2020ام للنتاض  المساااااااتخلصاااااااف من اااااااااتبيا  صااااااادع ك  تاااااااارقن األول/أكتوبر ووكر ا(31)المال 

ك    96االقتصائح عاأ  التدابير الماليف ل ماكف المستنلل أثنا  الماض ف، كروم    الميدا الت او  والتنميف ك   
عمراق ف   والكف ق اااااااااضيف، عما ك   لل عدة بلدا  اير أع ااااااااا ،  64منظمف ك   89الماضف من المميبين من 

المخاار الت  يواجننا المسااااتنلوو  الماليو   تيمف الماض ف، وقد اكتاااااف توال   صااااف المميبين عملياا 
 ا(32)اتتيال متصلف عالماض ف و/أو أصدعوا ت ذيراا عاأ نا

 يف والاياوا  اا الصلف ك  س  واتدا و  ل هذه الماض ف، ازئائ عدئ م ام ا التماعة اإللوترو  -11
  ك  الماضف وت اااعفت   200عأكثر من    2020اإل تر ت منذ س اع/ماعن    عن ارق  زائا الماااترقاا   ف  ةاايل ، ك 

وك  ماليزقا، تلرت وزاعة    ا(33)الاااااياوا المرت اف عالتماعة اإللوترو يف الت  تلرتنا الوكالف الوانيف للمسااااتنلوين
اإل تر ت ك  الفترة من  ق عن ار ةااااياوا تت ل  عالم ام ا   11  510لمسااااتنلل  التماعة الدا ليف وةااااؤو  ا

 ا(34)2019 ةااااااااااايوا ك  عام 5 415 ملمراع ف  عال، 2020كا و  الثا  /يناير رلى كا و  األول/ئكسااااااااااامبر  
__________ 

 مساهمف كولومبيا ك  ااتبيا  األو وتائا (26)

 مساهمف هنغاعقا ك  ااتبيا  األو وتائا (27)

  اhttps://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200501_1.pdfا ظر  (28)

لتردكمنا ك  ج   ال ليبرتائموعئين إلكفرميتين وثا   أكساااااااااااايد الولوع ك    10أ، تبدأ رجرا اا ال روباا اااااااااااااد 2020تيومف بيرو،  (29)
كاااااااوكاااااااياااااااد الاااااااتاااااااالااااااا   30،  19-لااااااامااااااااضااااااا اااااااف  الاااااااااااااااااااااا ااااااايااااااا   الاااااااماااااااوقااااااال  كااااااا   ماااااااتااااااااتاااااااف  األول/ئكسااااااااااااااااااااامااااااابااااااار،   :كاااااااا اااااااو  

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/322755-se-inicia-procedimiento-sancionador-a-

10-proveedores-de-ivermectina-y-dioxido-de-cloro-en-la-libertad-por-ofrecerlos-como-cura-de-

covid-19 (ا2021س اع/ماعن  18   رلينا ك )ت  النفا 

 https://ftc.go.kr/solution/skin/doc.html?fn=5d422938b3771fd704160eba38e9b20172c95af283ا اظار   (30)

7cde325842078263525bd3&rs=/fileupload/data/result//news/report/2020ا  

مساااااوقام رااااااا يام للوف عن تروق  ائعا اا اير   20، لمنف التماعة االت ائكف ت  ل عاااااااضج لت ذير 2020لمنف التماعة االت ائكف،  (31)
  مل ااااااااااااااااتغ ل الم تاالين لمخااوت  19-  عف االياف جااض اف كوكيادالكمين أ  تمنل أو ت اوع جااتن   مادعوماف عاأئلاف عاأ  منتمااتن   

الماض ف، تتخذ لمنف التماعة االت ائكف وةركا  ر فا  الرا و  رجرا اا صاعمف اد مخاااا الد ج الخائعف على الص يد الوان ،  
الثاااااا  / وكمبر و  12 اااااااااااااااراا صاااااااااااااا لياااااف،   األول/ئكساااااااااااااامب  14تااااااااااااااارقن  ككاااااا و   متااااااتاااااف  التاااااال  ر،  الااااااااااااااا ي   الموقل    :  

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases?page=3   (ا2021س اع/ماعن  18)ت  النفا  رلينا ك 

  :لاال المااال ، متاااح ك  الموقل الااااااااااااااا ي  التااال  ح، تماااكااف المسااااااااااااااتن2020منظمااف الت اااو  والتنميااف ك  المياادا  االقتصاااااااااااااااائح،   (32)
https://www.oecd.org/competition/sectors/financialconsumerprotection.htm     كاا رلاايااناااااااا  الااناافاااااااا     18)تاا  

 (ا2021س اع/ماعن 

 ل  ك  ااتبيا  األو وتائامساهمف ةي (33)

 مساهمف ماليزقا ك  ااتبيا  األو وتائا (34)

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200501_1.pdf
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/322755-se-inicia-procedimiento-sancionador-a-10-proveedores-de-ivermectina-y-dioxido-de-cloro-en-la-libertad-por-ofrecerlos-como-cura-de-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/322755-se-inicia-procedimiento-sancionador-a-10-proveedores-de-ivermectina-y-dioxido-de-cloro-en-la-libertad-por-ofrecerlos-como-cura-de-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/322755-se-inicia-procedimiento-sancionador-a-10-proveedores-de-ivermectina-y-dioxido-de-cloro-en-la-libertad-por-ofrecerlos-como-cura-de-covid-19
https://ftc.go.kr/solution/skin/doc.html?fn=5d422938b3771fd704160eba38e9b20172c95af2837cde325842078263525bd3&rs=/fileupload/data/result//news/report/2020
https://ftc.go.kr/solution/skin/doc.html?fn=5d422938b3771fd704160eba38e9b20172c95af2837cde325842078263525bd3&rs=/fileupload/data/result//news/report/2020
https://ftc.go.kr/solution/skin/doc.html?fn=5d422938b3771fd704160eba38e9b20172c95af2837cde325842078263525bd3&rs=/fileupload/data/result//news/report/2020
https://ftc.go.kr/solution/skin/doc.html?fn=5d422938b3771fd704160eba38e9b20172c95af2837cde325842078263525bd3&rs=/fileupload/data/result//news/report/2020
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases?page=3
https://www.oecd.org/competition/sectors/financialconsumerprotection.htm
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وتااير الساوي المااتركف لااري أكرققيا والمنوح األكرقر  رلى أ  تسالي  المنتماا ع د وقت قصاير من بداكف 
اإل تر ات من تساااااااااااااالي    على اف تاأ ر لفترة أاول مماا كاا  علياه قباج بادايتناا  ول  يتمين ع ض التمااع  المااض 

أ  ظ  ئا ليف  المنتماا أو كا  هناك تأ ير ك  رصااااااااداع الم الغ المرئوئة أو الساااااااالل المساااااااات  بدلف  ول  ت ناااااااااا
 ا(35)لتسوقف الاياوا 

 اراراءات المتعلقة باسترداد تكاليف السفر -3 

ف السااااااياتف عااااااايج كبير بنذه الماض ف، مل ا خفاس االتتيااياا النردكف، وقدمت صااااااناع  تأثرا -12
نا على تمن  ال يوماا ك  جميل أ  ا  ال ال  م يين الدوالعاا كمساااااااعداا لاااااااركاا الايرا  لمساااااااعدت 

ئ  اإلك نا وك  هذا الساااياي، قد تترئئ ةاااركاا الايرا  ك  اتترام تروي المساااتنللا وك  هذا الصااادئ، ةاااد 
على ااااااااروعة أ  ت مج الدول األع اااااااا  مل ةاااااااركاا الايرا  لواااااااال  2020األو وتائ ك  تزقرا /يو يه  

المساااتنلل من المماعاااااا   اط قسااااض  او يف مراااايف، مل اتترام تروي المساااتنلل  وإ فا  قوا ين تماكف
  وتردك  م لوماا فالم الغ المدكوعالتماعقف الت سااااااليف مثج ال روباا أو الراااااااوم وا تناكاا تروي ااااااااترئائ  

ااااااترئائ واااااا ف وئقيرف وااااانلف المنال عن تروي المسااااتنلل ك  تالف رلغا  الرت ا الموقف، عما ك   لل 
الم االغ  المنتمااا والخادمااا وإلغااضناا وإعاائتناا وااااااااااااااااترئائ    وات ااغ عملياف ةاااااااااااااافااكاف لتاأكياد  الم االغ المادكوعاف

ل  جبر ال اااااارع للمسااااااتنلوين، وال ااااااايما من      واااااااما   ظ  ك الف لتسااااااوقف المنازعاا و المدكوعف عننا
 ا(36)الوااضج اإللوترو يف

عندما كيو  ت اج الرت ا  اعجام عن  الم الغ المدكوعفوال يتوقف التزام ةاااااااااااااركاا الايرا  برئ   -13
الموحا و كرا ع ض الدول، مثج أاااتراليا والصااين والوالكاا المت دة، ك اا م عن االت ائ  ةااركف النرج ااايارة  
ا المدكوعف   ب ، أ  الااااااااااركاا التماعقف ين غ  أ  ت ترم تروي المساااااااااتنلوين ك  اااااااااااترئائ كامج للم الغ األوعو 

لوين والااركاا عااأ  تروقن  والتزاماتن   وأصادعا اللمنف األااتراليف للمناكساف وتماكف المساتنلل المااوعة للمساتن 
   مبي اا التذاكر التاع ين  والبت الصااااين من ةااااركاا الايرا  ووك  ا(37)عسااااب  الماض ف  ك  تالف اإللغا  

  لنا عرس عئ الم الغ المدكوعف للركاح   ل كتراا صاااا تيف التذاكر وعدم كرس أح عاااااوم على جميل التذاكر 
وقدمت الوكالف   ا(38)وإ ا ا ِل  ااااااااااترئائ الم الغ قبج اإلق غ   2020لثا  /يناير  كا و  ا   28الت  ت  ةاااااااارا ها قبج  

النرج بتردك  قساااااض   سااااتنلل توصاااايف رلى وزقر النرج ع دم السااااماح لاااااركااالوانيف اإل دو يساااايف ل ماكف الم
وبدأا تركيا تدبيرام لت ري  التواز  بين اتتياجاا المساااااتنلوين واتتياجاا الااااااركاا المتأثرة    ا(39)كم الغ مساااااترئة

تيف الااااملف  الماليف   ل الماض ف، ووكرا ال ض ف الم دلف عاااأ  اتفاقاا الرت ا الساايا  ااال ام من الخساااضر 
يومام ع د عكل ال ظر    74  ا و  مرو ف ماليف للاركاا من   ل السماح لنا ع عائة المبلغ الم دئ ك  ال رد ك 

ةركاا   وأصدعا وزاعة النرج ك  الوالكاا المت دة رة اعام عاإل فا  يوام أ    ا(40)المفروس على الرت ا الموقف 
__________ 

)اااااااااااابج   Consumer remedies and redress: E-commerce and cross-border cooperation،  2020ك كاو غا،  (35)
ح ال ائح عااار لل واع  س ك  المؤتمر الساانو ا تصااات المسااتنلوين وجبر ااارعه ن التماعة اإللوترو يف والت او  عبر ال دوئ(، ع رِ 

 /https://www.ftc.gov/news-events  :تاااااااااااارقن األول/أكتوبر، متاح ك  الموقل الاااااااااااا ي  التال    13األكرقر  ل ماكف المساااااااااااتنلل،  

events-calendar/eleventh-annual-african-consumer-protection-dialogue-conference     ك رليااااااه  النفااااااا     18)ت  
 (ا2021س اع/ماعن 

  4)على ةاركاا الايرا  أ  ت ترم تروي المساتنلوين(،    Airlines must respect consumers’ rightsه،  2020األو وتائ،  (36)
  https://unctad.org/news/airlines-must-respect-consumers-rights  :الموقل الا ي  التال  /يو يو، متاح ك  تزقرا

 (ا2021س اع/ماعن  18)ت  النفا  رليه ك  

 ا2020للمناكسف وتماكف المستنلل، اللمنف األاتراليف  (37)

 ا2020الصين، رئاعة الايرا  المد  ،  (38)

 مساهمف ر دو يسيا ك  ااتبيا  األو وتائا (39)

 مساهمف تركيا ك  ااتبيا  األو وتائا (40)

https://www.ftc.gov/news-events/%0bevents-calendar/eleventh-annual-african-consumer-protection-dialogue-conference
https://www.ftc.gov/news-events/%0bevents-calendar/eleventh-annual-african-consumer-protection-dialogue-conference
https://www.ftc.gov/news-events/%0bevents-calendar/eleventh-annual-african-consumer-protection-dialogue-conference
https://www.ftc.gov/news-events/%0bevents-calendar/eleventh-annual-african-consumer-protection-dialogue-conference
https://unctad.org/news/airlines-must-respect-consumers-rights
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متمناف رلى رئ الم االغ كوعام للركااح الاذين ئك وهاا عن الرت ا الالايرا  األمرقيياف واألجنبياف ال تزال ملزماف ب 
  تعتلف مررعة للركاح أو أئ ل  تالموح قد ألغ ةااركف النرجوو   ت ا لنا أو مننا عندما الوالكاا المت دة أو ئ

،  وك  االت اائ األوعوب   ا(41)رادماهت تغييرام كبيرام على المادول الزمن  وا تااع الراكا  عادم قبول البادياج الاذح  
الساااادائ )ااااااترئائ  بتردك   ياع  فالموح ملزم ةااااركف النرجوو   ت من قبج ةااااركف ايرا ،  ك  تالف رلغا  عتلف  

المسااااع ك  أقرح كرصاااف أو تغيير المسااااع ك  وقت الت  تسااا ما ي ض  ( للركاح، أو تغيير  الم الغ المدكوعف
  مف للركاح والمساااكرقن ساااض  المرد ، عاااأ  الر 2020أكاع/مايو    13المؤع ف    648/ 2020الركاحا وتن  التوصاايف 

ت   من ، على أ  19-ة ك  اااااااياي جاض ف كوكيدكبديج لساااااادائ تواليف تزمف  دماا الساااااافر والنرج الملغا
ر ا كا  اإللغا    من   ل الساااادائ أو الرساااايمف أ  كسااااترئ الم الغ الت  ئك نا كاملفمسااااتنلل ال زمف الملغاة 

قسااااااااايمف، ك   هذا ال رس ال كمين أ  يؤثر على   ينف رج م  ت ةاااااااااركف اتمام عن الماض ف، ولون ر ا اقترت
  ا(42)دالم من  للت  الراك  ك  ا تياع السدائ ب 

 إاراءات أخرى  -باء 

 اراراءات المواهة إلى الشركات، بما في ذلك المن ات ارلكترونية -1 

وعااف من ممم  2015أئ ااج تنقيم م ااائ  األم  المت اادة التوجينيااف ل ماااكااف المسااااااااااااااتنلاال ك  عااام   -14
م ائ  المماعاااا التماعقف الميدة ل اما  ت امج الااركاا مل المساتنلوين عارقرف عائلف و زقنف ك  جميل 

جميل الم ائ  ا وتناب  هذه الم ائ  ك   الاركاامراتج ع قتنما تتى كيو   لل جز ام ال يتمزأ من ثراكف  
ل أةااااايال التماعة، عما ك   لل التماعة  التوجينيف كأااااااي مرجعيف للمماعاااااااا الميدة الت  تناب  على جمي 

ل الم ؤااااسااااا التماعقف المساااتنلل لمماعاااااا اير قا و يف أو منا يف لن  ي  اإللوترو يفا وقن غ  أال ت خ اااِ
اااضج ت صايج الديو  الت ساليف أو اير  لل من أو تمييزقف أو  ائعف، مثج أااالي  التساوق  الت ساليف أو و 

 )ح((ا11قد تايج مخاار ال ئاع  لنا أو تل   ارعام عالمستنلل )الفررة  أةيال السلوك اير ال ض  الت  

يندكا  رلى بنا  ثراكف مماعاااااااااااااا تماعقف  2020وواكرت البرازقج على مبدأين توجينيين ك  عام  -15
ل  المنصااااااا اإللوترو يف على كرس قدع أكبر من السااااايارة على تساااااميج  جيدة ك  الساااااوي الرقميفن ت اااااام 

متوقل أ  مال التماعقف وت لي  أولنل الذين يتبين بي ن  لمنتماا اير مااااااااااااروعف  ومن المساااااااااااتخدم  األع
واجتم ت تيومف جاماكيا    ا(43)ت تمد المنصاا اإللوترو يف تدابير لت ديد ومنل وجوئ منتماا اير ماروعف

  ال  المساتنلوين زع  المنتماا الم اائة للفيرواااا و/أو المانرة ل اما  زقائة ر تاجنا لتلبيف  مل مصان   ومو 
وك   يميرقا، ع د ت ذير وجنته اللمنف االت ائكف للمناكسف وتماكف المستنلل رلى  ا(44)ووقف التس ير المفرط

  390اإل تر ت اوعام من منصااااته ال اض ين المتوعاين ك  الت ع  عاألااااا اع، ةااااا  ماااااغج عاضد للسااااوي على  
وك  بيرو، أال  الم ند الوان  للدكاغ عن   ا(45)دينعاض ام ألقن ف الوجه ومانر الي  168من منتماا   منتمام 

__________ 

 ا2020الوالكاا المت دة، وزاعة النرج،  (41)

 حا2020أ  المفوايف األوعوبيف، 2020المفوايف األوعوبيف،  (42)

  وتائامساهمف البرازقج ك  ااتبيا  األو  (43)

(44) https://www.consumeraffairsjamaica.gov.jm/portal/index.php/special-features/news-release/405-

cac-urging-retailers-to-stop-excessive-pricing-of-cleaning-productsا  

 Jumia delists 390 products on account of،  2020 يميرقااا، اللمنااف االت ااائكااف للمناااكسااااااااااااااااف وتماااكااف المسااااااااااااااتنلاال،  (45)

FCCPC[Federal Competition and Consumer Protection Commission] warning over hike in prices of 

protective and hygiene products     منتمام عساااب  ت ذير اللمنف االت ائكف للمناكساااف وتماكف المساااتنلل    390)جوميا تااااا
الصاااااااااااااا يااااااف،   ال ماااااااكااااااف والنظاااااااكااااااف  منتماااااااا  أااااااااااااااا اااااااع  اعتفاااااااغ  الااااااااااااااا ي  13من  الموقل  ك   متاااااااح  التااااااال  س اع/ماااااااعن،    :  

https://www.fccpc.gov.ng/news-events/releases/2020/03/13/jumia-delists-390-products-on-account 

https://www.consumeraffairsjamaica.gov.jm/portal/index.php/special-features/news-release/405-cac-urging-retailers-to-stop-excessive-pricing-of-cleaning-products
https://www.consumeraffairsjamaica.gov.jm/portal/index.php/special-features/news-release/405-cac-urging-retailers-to-stop-excessive-pricing-of-cleaning-products
https://www.fccpc.gov.ng/news-events/releases/2020/03/13/jumia-delists-390-products-on-account-of-fccpc-warning-over-hike-in-prices-of-protective-and-hygiene-products-assures-commission-of-cooperation/
https://www.fccpc.gov.ng/news-events/releases/2020/03/13/jumia-delists-390-products-on-account-of-fccpc-warning-over-hike-in-prices-of-protective-and-hygiene-products-assures-commission-of-cooperation/
https://www.fccpc.gov.ng/news-events/releases/2020/03/13/jumia-delists-390-products-on-account-of-fccpc-warning-over-hike-in-prices-of-protective-and-hygiene-products-assures-commission-of-cooperation/
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المناكساااااااف وتماكف الملويف الفورقف أول جاضزة للمساااااااتنلوين ت ترت عالااااااااركاا  اا المماعاااااااااا الميدة الت  
وك  ااااياااايج، عردا لمنف التماعة ال ائلف اجتماعاا مل عاعاف تماع   ا(46)ت اب  المساااتنلوين أثنا  الماض ف

وك  الوالكاا المت دة، أ اااااأا لمنف   ا(47)م المف مختلف الاااااياوا ك  قااغ التمزضفالتمزضف إلةااااراكن  ك   
التماعة االت ائكف الموقل الاااا ي  المخصااا  إلعةاااائ الااااركاا   ل كيرون كوعو ا لتزوقد الااااركاا ع عةاااائاا  

تنظيميف    ثال والماااااوعة عاااااأ  ال ماكف من عملياا االتتيال الت  تسااااتندت الاااااركاا، وأ اااااأا، مل جناا االمت 
مسااااعدة الماوعقن على قاا يف أ را، أئاة لماوعح تابيراا الناتف الم مول  اا الصااالف عالصااا ف مصاااممف ل 

)الصااااين(   غ كو    غ هو    ك  تنلل  كن  الروا ين واللواضم االت ائكف الت  قد تناب  على تابيراتن ا وتل مملي المساااا 
 ا(48)ال فاظ على االا اع عند مستوا م رول الاركاا على الوكا  عمسؤولياتنا االجتما يف واط الماض ف و 

وقد زائا المنصااااا الرقميف من قوتنا الساااوقيف زقائة كبيرة وا تاااارا اإلع  اا الوا عف والخائعف  -16
 ا(49)تسااااااب  ك  أاااااااراع ماليف ومائكف للمسااااااتنلوين ، مما2020من   ل هذه المنصاااااااا عساااااارعف ك  عام 
مفواااايف  عف رلى اااارع  اير أو مخاار صااا يفا و سااارت الوقمين أ  تؤئح ال  جاا المزعومف أو الوا

األوعوبيف عمليف تمااااااايط للمواقل الااااااا ييف بندت الواااااااف عن االئعا اا أو المنتماا الوا عف ك  اااااااياي 
ا م يين اإلع  اا الم اااااااللف أو قواض  المنتماا أو تمبتنا  الماض ف، وك  هذا الصااااااادئ، أزالت المنصاااااااا

مليو  رع   مت ل  عفيرون كوعو ا على  80اواج أو أزالت أكثر من    ك لى اااابيج المثال، تمبت ةاااركف
مليو  قاضمف ا تنيت قواعد  17من ااااوقنا ال الميف أكثر من  مساااتوا ال ال ، وتمبت ةاااركف ري اح أو أزالت

وباإلاااكف رلى  لل، أ ااأا المفواايف األوعوبيف بر اممام لرصاد  ا(50)األوعوبيف ل ماكف المساتنللالمفواايف  
متصاااااااالف عالماض ف، وك  هذا جرا اا الت  تتخذها المنصاااااااااا لل د من ا تااااااااااع الم لوماا الم ااااااااللف الاإل

 ف ك  الفترة تغرقدة مرو جف ا تنيت اااياااااا المنصااف عاااأ  الماض  1 263الصاادئ،  كرا ةااركف توقتر أ  
الم توا  ك  الماضف من 93، تيل كاااااافت األ ظمف ا ليف عن توال   2020أيلول/اااااابتمبر   30رلى  1من 
 ا(51)ك  الماضف للمراج ف ال ارقف وع ِكض عسب  ا تناكه للسياااا 7ب  ل  تناك و  ل ما كررح من المس

__________ 

-of-fccpc-warning-over-hike-in-prices-of-protective-and-hygiene-products-assures-commission-of- 

cooperation/   (ا2021س اع/ماعن  18)ت  النفا  رليه ك 

صاااااالم المساااااتنلوين الت  تنفذها الااااااركاا والنراعاا  أوالم، ال م    اااااات ترت عالمماعاااااااا الميدة لح، جاضزة 2020تيومف بيرو،  (46)
كوكيااااااد جاااااااض ااااااف  قبااااااج  وال ااااااامااااااف،  أثنااااااا هااااااا،    19-الخاااااااصااااااااااااااااااااف  التااااااال    24أو  الااااااااااااااا ي   الموقل  ك   متاااااااح    :تموز/يوليو، 

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/217729-indecopi-premio-primero-los-clientes-

reconocera-buenas-practicas-a-favor-de-los-consumidores-implementadas-por-empresas-privadas-

publicas-y-gremios-antes-o-durante-la-pandemia-por-la-covid-19   (ا2021ماعن  18)ت  النفا  رليه ك 

 مساهمف ايايج ك  ااتبيا  األو وتائا (47)

 وتائامساهمف هو غ كو غ )الصين( ك  ااتبيا  األو  (48)

-Protecting online consumers during the COVIDج،  2020ا ظر منظمف الت او  والتنميف ك  الميدا  االقتصاااائح،   (49)

19 crisis التال   يساااااااااااا /أبرقج، متاتف ك  الموقل الاااااااااااا ي     28(،  19-)تماكف المساااااااااااتنلوين على اإل تر ت   ل أزمف كوكيد:  
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/protecting-online-consumers-during-the-

covid-19-crisis-2ce7353c   (ا2021س اع/ماعن  18النفا  رليه ك  )ت 

 Coronavirus: Following Commission’s call, platforms remove millions ofج،  2020وااايف األوعوبيف،  المف (50)

misleading ads    ،)أكاع/مايو، متاتف   26)كيرون كوعو ان ع د ئعوة المفواااااااايف، منصااااااااا تزقج م يين اإلع  اا الم اااااااللف
)ت  النفاا  رلياه    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_938  :ااااااااااااااا ي  التاال الموقل ال ك 

 (ا2021ماعن س اع/ 18ك  

 Third set of reports: Fighting COVID-19 disinformation monitoringئ،  2020المفواااااااااااااااياف األوعوبياف،   (51)

programme (، متاح ك  الموقل  19-)الممموعف الثالثف من التراعقرن بر ام  عصااااااااد مياك ف الم لوماا الم ااااااااللف عاااااااااأ  كوكيد
-https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/third-set-reports-fighting-covid-19  :الااااااااااااااا ي  التاااال 

disinformation-monitoring-programme   (ا2021س اع/ماعن  31)ت  النفا  رليه ك 

https://www.fccpc.gov.ng/news-events/releases/2020/03/13/jumia-delists-390-products-on-account-of-fccpc-warning-over-hike-in-prices-of-protective-and-hygiene-products-assures-commission-of-cooperation/
https://www.fccpc.gov.ng/news-events/releases/2020/03/13/jumia-delists-390-products-on-account-of-fccpc-warning-over-hike-in-prices-of-protective-and-hygiene-products-assures-commission-of-cooperation/
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/217729-indecopi-premio-primero-los-clientes-reconocera-buenas-practicas-a-favor-de-los-consumidores-implementadas-por-empresas-privadas-publicas-y-gremios-antes-o-durante-la-pandemia-por-la-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/217729-indecopi-premio-primero-los-clientes-reconocera-buenas-practicas-a-favor-de-los-consumidores-implementadas-por-empresas-privadas-publicas-y-gremios-antes-o-durante-la-pandemia-por-la-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/217729-indecopi-premio-primero-los-clientes-reconocera-buenas-practicas-a-favor-de-los-consumidores-implementadas-por-empresas-privadas-publicas-y-gremios-antes-o-durante-la-pandemia-por-la-covid-19
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/protecting-online-consumers-during-the-covid-19-crisis-2ce7353c
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/protecting-online-consumers-during-the-covid-19-crisis-2ce7353c
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_938
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/third-set-reports-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/third-set-reports-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
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 اراراءات المتخذة لحماية المستهلكين الضعفاء والمحرومين -2 

تاااااامج االتتياجاا المااااااروعف الت  ترم  م ائ  األم  المت دة التوجينيف ل ماكف المساااااتنلل رلى  -17
نا وصاااااول المساااااتنلوين رلى السااااالل والخدماا األااااااااااااايف  وتماكف المساااااتنلوين ال ااااا فا  والم رومين  تلبيت 
ول المميل رلى (ا وتن  الم ائ  التوجينيف أك ااام على أ  الدول األع ااا  ين غ  أ  تااامل وصاا 5 رة)الفر

 (ا77المراك  ال امف، مل مراعاة اتتياجاا المستنلوين ال  فا  والم رومين )الفررة 

  والتظ الفرق  ال امج الم ن  ع ماكف المسااتنلوين ال اا فا  والم رومين أ  مفنوم ااا ف المسااتنلوين  -18
  تماكف المسااااااتنلل تركز   مفنوم يتغير ع ساااااا  السااااااياي وأ  الت اعقف تختلف عا ت ت البلدا ا اير أ  ااااااالااا 

 ا(52)مساااااااتنلوين  وح اإلعاقفجنوئها ترليدكام على األافال وك اع السااااااان والمساااااااتنلوين الرقفيين واألميين وال
وااااتندكت ةااركاا عدكمف ال اامير    ا(53)أصاا م وترا ع ض الدول، مثج لبنا  ومصاار، أ  المسااتنلوين ااا فا   

و  رلى كسا  ئ ج راااك  أو ت ساين مساتوا معيااتن ا  المساتنلوين ال ا فا ، وال اايما النساا ، الذين كسا 
عااااتخدام   2020 مايو  ك  أيرلندا ع ملف ك  أكاع/وك  هذا الصاادئ، قامت لمنف المناكسااف وتماكف المسااتنلل 

رع  اا عرس عقميف على وااضط التواصج االجتماع  لتنبيه المستنلوين ال  فا  رلى المخاار الم تملف  
 ا(54)هرم  واتتمال  ساعة األموال وإئعاج اواب  ك  السمج المناض ل   مام رلى مخاط 

  30البداكف تتى  سااااتأجرقن الذين ل  يدك وا اإلكماع، ك وكرااااات األعجنتين تظرام على ر    الم -19
  واعتمادا الرراع  2021، ث  مادئتاه ك  وقات الت  رلى  نااكاف كاا و  الثاا  /ينااير  2020أيلول/ااااااااااااااابتمبر  

ااااافا  الااعل المؤاااااساااا  على السااااياااااااا المتمايزة والتف اااايليف للمسااااتنلوين ال اااا فا  إل  139/2020 عق 
مليو  مساااااااااتنلل لدين  رعاقااا وأالرت األما ف   45وك  البرازقج، كردع أ   ا(55)ان للغاكف ك  ر فا  الرا و  الو 

ص  وح اإلعاقف  من الم ائعاا اإلكمابيف الت  تندت رلى ت زقز رئماج األةااااااااخاالوانيف للمساااااااتنلل ممموعف 
ااااااا  ك  ااااوي االااااتن ك الرقم  المتناميفا وواااا ت وزاعة تروي اإل ساااا  ووزاعة ال دل واألمن ال ام ااااي 

  عامف لت سااااين  و يف تياة األةااااخاص  وح اإلعاقفا وباإلااااااكف رلى  لل، أصاااادعا األما ف الوانيف للمسااااتنلل 
تنلوين  وم لوماا مفصلف عن واج اا  وماا عن تروي األةخاص  وح اإلعاقف ك  ال  قاا مل المسم ل

  ا (56)أك ج ك  التماعة اإللوترو يف مردم  الخدماا والمنتماا  وأالرت سليف إلئعاج األةخاص  وح اإلعاقف عايج  
 وااام ت   ا ( 57) ووكرا بوعكينا كااااو وكوا ئكفواع ومال  الونربا  والما  مما ام لفناا اجتما يف اااعيفف م دئة 

يرك اااااااااااااوا مؤقتاام الوكاا  عاالتزامااا الادكل المت لراف عاالونرباا  أو النااتف أو الخادمااا  ألماا ياا للمساااااااااااااتنلوين عاأ   
م ينف من التأمين، ر ا ل  كين الوكا  ممينام ئو  أ  يؤثر  لل اال ام على اابج األ را، مثج أ واغ  األااااايف 

جأتا زقائة الت رقفاا وتظرا ركااليا وإاا ا يا قال رمدائاا الااقف الساينيف عساب  عدم الدكل وأع  ا(58)العيش
__________ 

(52) TD/RBP/CONF.9/2ا 

)تررقرن   Working group on the protection of vulnerable and disadvantaged consumers،  2018األو وتائ،  (53)
الاتاااااااالا  الاااااااااااااااا ايا   الاماوقال  كا   ماتااااااااح  والاما ارومايان(،  ال ااااااااااااااا افاااااااا   الامساااااااااااااااتانالاوايان  عا امااااااااكاااااااف  الاما انا   الا ااااااااماااااااج   :الافارقا  
https://unctad.org/meeting/intergovernmental-group-experts-consumer-protection-law-and-policy-

third-session   (ا2021س اع/ماعن  18)ت  النفا  رليه ك 

  عالتسااااااوق  واالاااااااتثماع وق منام الفرئ كينا كرصااااااف مساااااااهمف أيرلندا ك  ااااااااتبيا  األو وتائا المخاااا النرميف عمليف اتتيال تت ل (54)
)ا اظار  لاتساااااااااااااااو  الاماخاااط  كا   س ارقان  تاو اياف  مان  ا ل  ولاوان  الاماناتا   بايال  مان  ا ل  لاياي  الاربام  وقاتا ارا   ما ايان  ماناتا   قا  

https://www.ccpc.ie/business/enforcement/criminal-enforcement/pyramid-schemesا) 

 مساهمف األعجنتين ك  ااتبيا  األو وتائا (55)

 مساهمف البرازقج ك  ااتبيا  األو وتائا (56)

 https://unctad.org/system/files/official-document/ccpb_AFWeb_WAEMU_EXP_COMP_POا ااااظاااار   (57)

LICY_%20final-1.pdfا  

 مساهمف ألما يا ك  ااتبيا  األو وتائا (58)

https://unctad.org/meeting/intergovernmental-group-experts-consumer-protection-law-and-policy-third-session
https://unctad.org/meeting/intergovernmental-group-experts-consumer-protection-law-and-policy-third-session
https://www.ccpc.ie/business/enforcement/criminal-enforcement/pyramid-schemes
https://unctad.org/system/files/official-document/ccpb_AFWeb_WAEMU_EXP_COMP_POLICY_%20final-1.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ccpb_AFWeb_WAEMU_EXP_COMP_POLICY_%20final-1.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ccpb_AFWeb_WAEMU_EXP_COMP_POLICY_%20final-1.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ccpb_AFWeb_WAEMU_EXP_COMP_POLICY_%20final-1.pdf
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   اام ااا نام وأ ااأا الياعا  ا(59)االجتما يف الت  كم  تمديدها كج عام ك  ركااليا وكج اانتين ك  راا ا يا
وأصاااادعا كينيا توجينام لمردم   دماا  ا(60)للمسااااتنلوين  اصااااام عالمساااااضج المتصاااالف عاالااااات راقاا النردكف

ل قا و  تماكف المسااااتنلل   ا ( 61) عن متأ راا الفواتير المياه ليواصاااالوا اإلمدائ عالمياه عغض النظر     وك  ماليزقا، ع دِ 
بد  رجرا اا قا و يف  من كرس عاااااااوم التأ ر عن الساااااادائ ومن لمنل مردم  التسااااااني ا االضتما يف   1999ل ام 

ج  عموائ أااااايف، مث منارف عقليف مختاعة    691لفترة م دئة من الزمن، وت  تزوقد المقيمين ك    ااد المااترقن 
ومادئا جمنوعقاف كوعقاا الموعاد الم ادئ لفواتير الونرباا  بث ثاف    ا ( 62) األعز والغااز، عاأاااااااااااااا ااع تادئتناا ال يوماف 

وكالف المستنلل   ، أالرت ستنلوين ال  فا  مثج الم وقين والمناجرقن والمسنينا وباإلااكف رلى  لل أةنر للم 
بر اممام تثقيليام عااااااااااأ  اااااااااانولف الوصاااااااااول رلى التماعة اإللوترو يف، كساااااااااتندت   2020ك  أيلول/اااااااااابتمبر  

ت دة، اتفرت ملوف الموك  الم ا(64)وكرااااات جنوح أكرققيا قيوئام على ر فا  الديو    ا(63)المساااانين  المسااااتنلوين
وك   ا(65)ال يومف وماااااااااغلو االتصاااااااااالا على رعرا   دماا اإل تر ت ك  متناول المسااااااااتنلوين ال اااااااا فا 

  المسااانين ك  التاعق ،الوالكاا المت دة، عالمت وزاعة ال دل أكبر عمليف تماااايط منسااارف لر ااااكا االتتيال على 
 ا(66) يتن  أكثر من مليو  أمرقي متنمام ك  جميل أ  ا  ال ال  وقل ا 250ةملت أكثر من 

 اراراءات المتخذة لتسهيل الوصول إلى العدالة -3 

من بين االتتياجاا المااااروعف الت  ترم  م ائ  األم  المت دة التوجينيف ل ماكف المساااتنلل رلى  -20
 على أ  وتن  الم ائ  التوجينيف أك ااام   تواكر تج ك ال للمنازعاا بين المسااتنلوين وجبر ال اارعتلبيتنا  

أ  ت ااال اااايااااااا ل ماكف المساااتنلل تاااامل على تساااوقف المنازعاا وجبر ال ااارع    الدول األع اااا  ين غ 
 )ز((ا14و 5عارقرف عائلف وميسوعة التولفف وارق ف )الفررتا   

أ اااااااأا األما ف الوانيف للمسااااااتنلل منصااااااف لتسااااااوقف المنازعاا عبر اإل تر ت منذ وك  البرازقج،  -21
، ج لااات من اإللزام  على الفنااااا الث ي التاااالياااف من األعماااال التمااااعقاااف  2020م  وك  عاااا   2015 عاااام

  المااااااااااااعكف ك  المنصاااااااااافن األعمال التماعقف  اا النااي الوان  أو اإلقليم  ك  الرااغ ال ام وقااغ الخدماا 
  200ااايف  والمنصاا الرقميف ك  قااعاا توصيج األاذكف والنرج الفرئح والمماع   والاركاا الاااااااااااااا األ

__________ 

  Measures to tackle the COVID-19 outbreak impact on energy poverty،  2020كليااف كلوع ساااااااااااااااا للتنظي ،   (59)
  : يسااااااااا /أبرقج، متاح ك  الموقل الااااااااا ي  التال    22ر الااقف(،  على كر 19-)التدابير الراميف رلى التصاااااااادح لتأثير تفااااااااا  كوكيد

https://fsr.eui.eu/measures-to-tackle-the-covid-19-outbreak-impact-on-energy-poverty  رل ياااااه )ت  النفاااااا  
 (ا2021س اع/ماعن  18ك  

 مساهمف الياعا  ك  ااتبيا  األو وتائا (60)

 :Financing water, sanitation and hygiene in COVID-19 era  ،2020الصاااااااااااااارت الصاااااااااااااا   والمياااه للمميل،   (61)

Lessons from Kenya تاارقن  15 ئعون من كينيا(، :19-)تموقج المياه والصارت الصا   والنظاكف الصا يف ك  عند كوكيد
التااااال  الموقل الااااااااااااااا ي   ك   -https://www.sanitationandwaterforall.org/news/financing  :األول/أكتوبر، متاااااح 

water-sanitation-and-hygiene-covid-19-era-lessons-kenya   (ا2021س اع/ماعن  18)ت  النفا  رليه ك 

 ا  األو وتائامساهمف ماليزقا ك  ااتبي (62)

 اhttps://www.kca.go.kr/home/sub.do?menukey=4002ا ظر  (63)

مملف  ،  19-، قا و  المسااااااتنلل وااااااايااااااااته المت لرف بتغير الظروت عسااااااب  جاض ف كوكيد2020ا و  المسااااااتنلل،  ممموعف أع اي ق (64)
 ا450-437ن43، ايااف المستنلل

 جا2020منظمف الت او  والتنميف ك  الميدا  االقتصائح،  (65)

لى المساااااانين ك  جميل أ  ا  البلد ألكثر من ااااااايط االتتيال ع، وزاعة ال دل تنساااااا  عمليف تم2018الوالكاا المت دة، وزاعة ال دل،   (66)
التااااااال ن    22متنمااااااام،    250 الااااااااااااااا ي   الموقل  ك   متاااااااح  -https://www.justice.gov/opa/pr/justiceةاااااااااااااا اااااااط/كبراير، 

department-coordinates-nationwide-elder-fraud-sweep-more-250-defendants     كاا رلااياااااااه  الااناافاااااااا     18)تاا  
 (ا2021ماعن/س اع 

https://fsr.eui.eu/measures-to-tackle-the-covid-19-outbreak-impact-on-energy-poverty
https://www.sanitationandwaterforall.org/news/financing-water-sanitation-and-hygiene-covid-19-era-lessons-kenya
https://www.sanitationandwaterforall.org/news/financing-water-sanitation-and-hygiene-covid-19-era-lessons-kenya
https://www.kca.go.kr/home/sub.do?menukey=4002
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-coordinates-nationwide-elder-fraud-sweep-more-250-defendants
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-coordinates-nationwide-elder-fraud-sweep-more-250-defendants
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  وأ اااأا رااا ا يا والممنوعقف  ا ( 67) الت  اااملت أكبر عدئ من الاااياوا ك  النظام الوان  للدكاغ عن المسااتنلل 
 تت ااامنوترو يف مخصاااصاااف  الدومينيييف وةااايل  وكر ساااا والمغرح والميسااايل، من بين ئول أ را، بواعاا رل

عاإلب غ عن ا تناكاا تماكف  وأالرت كولومبيا ال ام للمساااتنلوين كسااامم  ا(68)أتدي الم لوماا للمساااتنلوين
وأالرت هينف المناكساااااااااااااف ك  كينيا بواعف عامف على   ا ( 69) لمتصااااااااااااالف عالماض ف ك  الوقت ال قير  المساااااااااااااتنلل ا 

وأئ لت ماليزقا وااااياااايج أااااالي   ا(70)ا عسااانولف أكبركمين للمساااتنلوين من   لنا تردك  الااااياو   اإل تر ت 
  ا (71)اااضج التواصاج االجتماع ، لتسانيج اإلب غ عن الااياوا جديدة لتردك  الااياوا، عما ك   لل من   ل و 

وقسااارا جمنوعقف كوعقا، من   ل مراكز االتصاااال الخاصاااف ع اااادا  المااااوعة للمساااتنلوين، تردك  الااااياوا 
جا   المساااتنلوينا واااااتخدمت وكالف المساااتنلل  ظام تساااوقف المنازعاا على اإل تر ت   عالماض ف من المت لرف 

، كا ت تاااااعك ك   2020لماااااكج المساااتنلوين أثنا  الماض ف، وتتى كا و  األول/ئكسااامبر   كوعام   ل ااااتماعف 
وك  ماكاو )الصاااااين(، أال  مملي المساااااتنلل منصاااااف  المساااااتنلل على   ا(72)ةاااااركف  140النظام أكثر من  

 ا(73)منصف واتدة للاياوا واالاتفساعاا إل تر ت ، وهوا

 ة لمزيد من النقاشالعمل المستقبلي والمجالت المطروح -رابعاا  

ال تزال وكاالا تماكف المستنلل تواجه ت دكاا يثيرها و/أو ك ززها اياي الماض فا وقمين ت ديد  -22
يتال ا  عاااااتمراع عناكف  اصاااف، وهما تماكف المساااتنلل ممالين عضيسااايين من مماالا االهتمام على أ نما  

ن ال  فا  والم رومين  والت او  الدول  ك  ك  األاواي الرقميف، مل التركيز عايج  اص على المستنلوي 
 ممال ر فا  الرا و ا

 حماية المستهلك في األسوات الرقمية -ألف 

ركااا والمسااااااااااااااتنلوين، ال تزال أوعوباا ك   وكراام لمؤةاااااااااااااار األو وتاائ للتمااعة اإللوترو ياف بين الااااااااااااااا  -23
واالااااااتفائة مننا، عقيائة ااااااوقساااااراا  المنارف األكثر ااااااات دائام للماااااااعكف ك  التماعة اإللوترو يف  2020 عام

 وائك  اإل تر ت ا منف، وموثوقيف الخدماا البرقدكف والنياكج األااااااااااايف وتصااااف  وتااااامج الم ايير الوصااااول رلى  
م للخدماا الماليف المتنرلفا وكا ت  األكرائ الذين كساااتخدمو    اإل تر ت وقمتلوو  تسااااعام لدا مؤااااساااف ماليف أو مردِ 

ال ااااااارة الت  اااااااملت أعلى الدعجاا كلنا ك  سااااااايا، تيل اااااااملت ااااااانغاكوعة وهو غ كو غ  االقتصااااااائاا الناميف  
  ومثلت أمرقيا  قج البلدا   موام ه  الت  تصااااااالت على م ظ  أئ ى الدعجااا )الصاااااااين( أعلى الدعجاا، وكا ت أ 
ل  ك   اإل تر ات ك  ال اا  علىك  المااضاف من رجماال  عادئ المتسااااااااااااااوقين    6ال تينياف ومناراف ال  ر الوااعقب   

اإل تر ات ك  المنارافا كف  األعجنتين، مث م، بلغ عادئ   على، ومل  لال عزز الوباا  التسااااااااااااااوي  2019 عاام
اإل تر ت  علىقاعدة التسااوي    الماضف منك 30الماااترقن على اإل تر ت   ل الماض ف ألول مرة ما ك ائل 

__________ 

 مساهمف البرازقج ك  ااتبيا  األو وتائا (67)

 ئا2020مساهمف ةيل  ك  ااتبيا  األو وتائ  األو وتائ،  (68)

الااتااراا2020األو ااوااتاااااااائ،   (69) لاان،  الاامااوجااز  لاا اااااااام  رقاار  اإللااوااتاارو اا   الااتاااااااالاا  2020ااااااااااااااااابااوغ  الااااااااااااااااا ااياا   الاامااوقاال  كاا   مااتااااااااح   ،:  
https://unctad.org/meeting/eweek-online-events-dialogues-webinars-and-meetings     18رليه ك   )ت  النفا  

 (ا2021ع/ماعن س ا

  اhttps://competition.cak.go.ke:444 :مساهمف كينيا ك  ااتبيا  األو وتائا البواعف متاتف ك  الموقل الا ي  التال  (70)

 مساهمف ماليزقا وايايج ك  ااتبيا  األو وتائا (71)

 تبيا  األو وتائامساهمف جمنوعقف كوعقا ك  اا (72)

  اhttps://www.consumer.gov.mo/News/Public.aspx?lang=enا ظر  (73)

https://unctad.org/meeting/eweek-online-events-dialogues-webinars-and-meetings
https://competition.cak.go.ke:444/
https://www.consumer.gov.mo/News/Public.aspx?lang=en


TD/B/C.I/CPLP/23 

13 GE.21-05168 

ا وقساااااااتخدم اإل تر ت  مرة  ألول اإل تر ت علىم يين ةاااااااخ   7,3وك  البرازقج، تساااااااوي   2019ك  عام 
 ا(74)من ثلل السيا  ك  أكرققيا مراع ف بث ثف أعباغ السيا  ك  ارح سايا أقج

 ت المناا  والبلدا  وعبر  وتختلف التنميف الرقميف والنياكج األااااااااااااااااااااايف الموصاااااااااولف عا ت  - 24
توح وا من عأاااا اع التركي ف السااايا يف ئا ج البلدا ا وقن غ  توكير رميا يف الوصاااول رلى اإل تر ت المف 

والمسااتنلوين  وح اإلعاقف الذين قد كيو و  أقج ئعاكف عاألئواا   المساانين م رولف، مل مراعاة اتتياجاا  
وقاد أئا المااض اف رلى تفااق    ا ( 75) ر عرااااااااااااااااف ل تتياال الرقم  الرقمياف أو أقاج اعتيااتاام لناا، وباالتاال  أكث 

ال الف الصااااا يف والردعة الم ر يف وال زلف   أوجه ال ااااا ف الراضمفا ك لى اااااابيج المثال، اااااااه  مزق  من 
أكثر عراااااف ل اااااتغ ل المال ، مما زائ من ال اجف رلى  االجتما يف ك  ج ج المسااااتنلوين المساااانين 

 ا ( 76) اما  قدعاتن  الرقميف 

وقن غ  للدول أ  ت زز اااياااااا تماكف المسااتنلل ك  السااوي الرقميف، مل التركيز عااايج  اص   -25
فا ،  ظرام رلى الدعون المساااتفائة ع د مروع عام واتد على بداكف ا تاااااع الماض فا  على المساااتنلوين ال ااا 

  :مزق  من الصيوك التاليفوقمين ت ري   لل من   ل 

  مماعااااا التماعقف اير ال ائلف ك  األاااواي الرقميف وقمنم المنصاااا تااارقل جديد يتناول ال  )أ( 
  (77)الرقميف مسؤولياا جديدة

تخوقج وكاالا تماكف المسااااتنلل ااااالااا اإل فا  ال زمف الرا و  عروة، و   مواصاااالف ر فا  )ح( 
 إلجرا  الت قيراا وكرس المزا اا وابج اال تصات المناا ف للتصدح عف اليف ل  تناكاا 

زقائة برام  الت لي  واإلع م المصااااممف  صاااايصااااام، مل ري   اهتمام  اص التتياجاا   ج() 
ك  المناا  الرقليف وال  ارقف على الساوا ، عما ك   لل المساتنلوو   المساتنلوين ال ا فا  والم رومين 

  والوتاعفمنخف اااااف أو اير موجوئة من اإللمام عالررا ة   وو الد ج المنخفض وأولنل الذين لدين  مساااااتوقاا
  (78)(42)م ائ  األم  المت دة التوجينيف ل ماكف المستنلل، الفررة  

__________ 

أمرقيا   تسااااااليط ال ااااااو  على   :2020تائ للتماعة اإللوترو يف بين الاااااااركاا والمسااااااتنلوين ل ام ، مؤةاااااار األو و 2021األو وتائ،   (74)
 ا 17ال تينيف ومنارف ال  ر الواعقب ، مذكراا األو وتائ الترنيف عاأ  تونولوجيا الم لوماا واالتصاالا ألاراس التنميف عق   

ت زقز قدعة   -لما  األوعوب  والمملين أجندة جديدة للمسااااااتنلوين  ، عاااااااالف من المفوااااااايف رلى البر ه2020المفوااااااايف األوعوبيف،  (75)
-https://eur-lex.europa.eu/legal  :صاااااموئ من أجج اال ت اش المساااااتدام، متاح ك  الموقل الاااااا ي  التال المساااااتنلل على ال

content/EN/TXT/?uri=COM:2020:0696:FIN   (ا2021س اع/ماعن  31)ت  النفا  رليه ك 

ئ، تماكف المسااااتنلل المال  وةاااايخو ف الساااايا ، متاح ك  الموقل الااااا ي   2020منظمف الت او  والتنميف ك  الميدا  االقتصااااائح،   (76)
النفااااااا     https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/financialconsumerprotection.htm  :التااااااال  )ت  

 (ا2021س اع/ماعن  18رليه ك  

الض ف للبرلما  األوعوب  والمملي عاااأ  اااوي واتدة للخدماا الرقميف )قا و  الخدماا  ك  االت ائ األوعوب ، يندت اقتراح وااال  (77)
ين غ  أ  تسااااااااااعد، من بين أموع أ را، ك  ال فاظ على الم لوماا    الرقميف( رلى ت زقز مساااااااااؤوليف المنصااااااااااا اإللوترو يف، الت 

 اوعفالمت لرف عالتماع، للمساعدة ك  ت ر  عاض   السلل أو الخدماا اير المار 

الت  عئا   89من الدول األع اا  الاااااااااااااااا   80تبين  رقاف األو وتائ ال الميف ل ماكف المساتنلل أ  وكاالا تماكف المساتنلل ك    (78)
ئولف، ت نظ   م ائعاا تت ل  عالتماعة   58األو وتائ ك  هذا الصااااااااااااادئ توكر م ائعاا تثقيليف للمساااااااااااااتنلوين، وك     على اااااااااااااااتبيا  

ئ الفناا ال ااعيفف من  ئو  40اإللوترو يفا بيد أ   لف كرط تنظ  م ائعاا ت ليميف للمسااتنلوين ال اا فا ا ك لى ااابيج المثال، ت  د 
راليا، على أ نا السااااااااايا  األصاااااااااليو  واألقلياا والمساااااااااتنلوو   وو اإلعاقف  وك   السااااااااايا  الذين ت اى لن  األولوقف، ك  أاااااااااات 

تااايييا، على أ نا ك اع الساان  وك  ألما يا، على أ نا األافال أو    كولومبيا، على أ نا األافال والمسااتنلوو   وو اإلعاقف  وك  
وين المسانين لزقائة الوع  ع روي المساتنلوين  ئليج عمل  للمساتنل  2016المسانو  أو ال جنو ا وك  البرتغال، صادع ك  عام  

 المسنين على اإل تر ت وك  توكير الخدماا ال امف والماليف األااايفا 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:0696:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:0696:FIN
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/financialconsumerprotection.htm
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اا ومدو اا ة، من   ل اعتمائ أك ااااااج المماعااااااا تاااااااميل المماعااااااااا التماعقف الميد )ئ( 
  (79)وتزقد من ثرتهقواعد السلوك الت  ت زز تماكف المستنلل 

سلياا تساوقف المنازعاا اإللوترو يف، مما ك امن رتاتف الااركاا سلياا ت ال  الااياوا  )ها( 
ئو  لمنازعاتن    الف   ف وكوااارق  وقساايرة المنال ليلف التولففوقوعائلف وةاافاكف   عاجلفللمسااتنلوين تسااوقف   تتيم

 ا ( 80) )و(( 11ت ميلن  تواليف أو أ  ا  ال ئاع  لنا )م ائ  األم  المت دة التوجينيف ل ماكف المستنلل، الفررة 

 التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون  -باء 

ى   ل التماعة اإللوترو يف، ال اااااو  علكسااااالط ال  د ال الم  لمرتنياا المساااااتنلوين،  اصاااااف من  -26
ا  الرا و ا وااااااااااامج موقل الااااااااااا يف الدوليف ل ماكف المسااااااااااتنلل وإ فا   أهميف الت او  الدول  ك  ممال ر ف 

، عالمراع ف  2020ةايوا ئوليف ك  عام   60 835المخصا  لممل الااياوا عبر ال دوئ أكثر من  الرا و  
،  هميف المستمرة للت او  الدول  ك  ممال تماكف المستنلل ا وقوام  لل األ 2019ةيوا ك  عام    39  000 مل 

 ماكف المستنلل عبر ال دوئ تصات  عال روعة الزقائة ك  م ام ا التماعة اإللوترو يفاتيل ر  ق اكا ت

والفرغ الساااااااااااااائن من م ائ  األم  المت دة التوجينيف ل ماكف المساااااااااااااتنلل مير ن للت او  الدول   -27
توصااياا عن الت او  عاااأ  ر فا  الرا و  عبر ال دوئ تسااتند    2015مج تنقيم عام (ا وةاا 94-79)الفرراا  

 رلى الم ائ  التوجينيف ل ماكف المساااتنلل من المماعاااااا التماعقف االتتياليف والخائعف ال ابرة لل دوئ الصاااائعة 
  ف ل ماكف المسااتنللعن منظمف الت او  والتنميف ك  الميدا  االقتصااائحا وتن  م ائ  األم  المت دة التوجيني 

على أ  الدول األع ااا  ين غ  أ  تت او  أو تااامل الت او  ك  ر فا  اااياااااا تماكف المسااتنلل من أجج  
  ت ري   تاض  أكبر ك  تدوئ المواعئ المتاتف، وتردم أمثلف من قبيج الت او  ك  ر اااا  مراك  ا ت اع أو ااااتخدامنا 

وت ائل م لوماا المساااتنلوين وبرام  الت لي ، وبرام  تدعق    اااااتخدامام مااااتركام، وإجرا اا ا ت اع مااااتركف،
مااااتركف، وصااايااف مااااتركف لن ظمفا وهذا اإل فا  ليي متما ساااام أل  واااال اللواضم كمرح ك  الممموعاا  

 اإلقليميف وهناك  ر  ك  المختبراا المتخصصف إلجرا  اال ت اعاا ك  البلدا  الناميفا

الميف ل ماكف المساتنلل أ  هناك ت او ام م دوئام ك  ممال ر فا  الرا و  وتبين  رقاف األو وتائ ال  -28
  الت  عئا على ااتبيا    89ئولف من الدول األع ا  الاااااااااا    31عبر ال دوئ  يما يت ل  ع ماكف المستنلل )أبلغت 

  كف الر اااااااااااضيف األو وتائ ك  هذا الصاااااااااادئ عأ  لدينا  برة ك  ممال الت او  عبر ال دوئ(، مل ت ديد الرا و  والوال 
واجب  التابي  عاعت اعهما ال ق ف الرضيسيف، وأ  هذا الت او  كمرح ك  م ظمه بين وكاالا البلدا  المتردمف 
النموا وقد مندا الريوئ المتصاالف عالماض ف الارق  لزقائة التماعة الدوليف على اإل تر ت، مما أبرز ال واجز  

 المف المماعاااا التماعقف اير ال ائلف عبر ال دوئ، وم دوئكف  اللغوقف، واالكتراع رلى السالااا الرا و يف لم
__________ 

، تروم الاااااااع ف الوانيف ليع   ك  الوالكاا المت دة، وه  النينف التنظيميف الذاتيف لصااااااناعف اإلع  ، برصااااااد على ااااااابيج المثال (79)
ضط اإلع م، وتتمثج رتدا أولوقاتنا ك  اااااات راس االئعا اا اإلع  يف الت  تسااااتندت الساااايا   اإلع  اا الوانيف ك  جميل واااااا

نلل وإ فا  الرا و  أصااا اح المصااال ف على ري   االعت اع المنااااا  للمساااتنلوين  ال ااا فا ا وتاااامل الاااا يف الدوليف ل ماكف المسااات
ن  عالررا ة والوتاعف الرقميفا وهذا مفيد عاااااااااااايج  اص الذين قد كيو و  عرااااااااااااف للخار عساااااااااااب  اااااااااااانن  أو  برتن  أو مدا رلمام

رق  ر فا  الرا و  أكثر صاااا وبف  يت ل  عالر اااااكا ال ابرة لل دوئ، تيل كيو  ال صااااول على جبر ااااارع المسااااتنلل عن ا   يما 
 هو عليه ك  الر اكا الم ليفا  مما 

ياال سلياااا لتساااااااااااااوقااف المنااازعاااا على اإل تر اات )ا ظر  على اااااااااااااابيااج المثااال، أئ ااج االت ااائ األوعوب  والبرازقااج وكولومبيااا والميسااااااااااااا ( 80) 
TD/B/C.I/CPLP/11   الت  عئا    89من الدول األع ا  الااااا    ك  الماضف   67(ا وتبين  رقاف األو وتائ ال الميف ل ماكف المستنلل أ

ف أم  جنوح ةاري ساايا رلى  على اااتبيا  األو وتائ ك  هذا الصادئ توكر سلياا  اعج الم يمف أو بديلف لتساوقف المنازعااا وترم  عاعا 
ذ األو وتائ مااروغ  ، وك  هذا الساياي، ينف 2025ت ري  هدت اعتمائ جميل البلدا  األع اا  سلياا بديلف لتساوقف المنازعاا ع لول عام 

-https://aseanconsumer.org/readت او  ترن  لتردك  تساوقف المنازعاا عبر اإل تر ت للمساتنلوين ك  جنوح ةاري ساايا )ا ظر  

publication-asean-strategic-action-plan-for-consumer-protection-asapcp-2025 and https://unctad.org/ 

news/partnership-deliver-online-dispute-resolution-consumers ا)   

https://aseanconsumer.org/read-publication-asean-strategic-action-plan-for-consumer-protection-asapcp-2025
https://aseanconsumer.org/read-publication-asean-strategic-action-plan-for-consumer-protection-asapcp-2025
https://unctad.org/news/partnership-deliver-online-dispute-resolution-consumers
https://unctad.org/news/partnership-deliver-online-dispute-resolution-consumers
https://unctad.org/news/partnership-deliver-online-dispute-resolution-consumers
https://unctad.org/news/partnership-deliver-online-dispute-resolution-consumers
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رميا يف الوصااااول رلى ال دالف والمبرا وت تاج م ظ  البلدا  الناميف الت  توجد بنا قوا ين ل ماكف المسااااتنلل 
ا وقمين للمنظماا االقتصااااائكف اإلقليميف أ  تساااان  ك   ك  ممال اإل فا رلى ت سااااين أارها وت زقز قدعاتنا 

ين الت او  ك  ممال اإل فا  عبر ال دوئ، وتوكير ت ائل منتظ  للم لوماا بين المنظماا والاااااااا ياا  ت سااااااا 
الدوليف عااأ  أك اج المماعاااا، وت ديد الت دكاا المااتركف واابج الت او ا واألو وتائ ك  واال جيد يتيم  

يف  اا الصالف، ومسااعدة كرق   له  عبط الاا ياا   يما بين المنظماا والم ائعاا المت دئة األارات واإلقليم
الخبرا  ال يوم  الدول  الم ن  عروا ين واااياااااا تماكف المسااتنلل على  ت ائل الم لوماا المت لرف ببرام  
ال مج ومواااااااااايل التااااااااااوع، وت ديد المااااااااااعقل الت  تتيم الممال لتراااااااااا  ال مج والت او  ك  ممال تردك   

  ا(81))و((97 التوجينيف ل ماكف المستنلل، الفررةالمساعدة الترنيف  )م ائ  األم  المت دة 

 مجالت مطروحة لمزيد من النقاش -ايم 

عالنظر رلى التدابير والرراعاا واإلجرا اا المت لرف ع ماكف المستنلل الت  اتخذا ك  جميل أ  ا   -29
اا اير المناااااااا  لنزم، ااااااااتمابت وكاالا تماكف المسااااااتنلل عساااااارعف وعلى الن و  2020ال ال  ك  عام 

المسابوقف الت  ااببتنا الماض فا اير أ  ع ض المماالا الت  تثير الرل  تتال  مواصالف االهتمام،  اصاف  
ت زقز تماكف المسااااااتنلل ك  األاااااااواي الرقميف، وال ااااااايما  يما يت ل  عالمسااااااتنلوين ال اااااا فا  والم رومين   

 وت سين الت او  الدول  ك  ممال ر فا  الرا و ا

وبو  الماااااعكو  ك  الدوعة الخامساااف لفرق  الخبرا  ال يوم  الدول  الم ن  عروا ين  وقد يوئ المند -30
  :واياااا تماكف المستنلل أ  ينظروا ك  األانلف التاليف عغرس مناقاتنا

 ما ه  االتماهاا والت دكاا الناةنف ك  ممال تماكف المستنلل ك  أعراح هذه الماض ف؟  )أ( 

  م  المت دة التوجينيف ل ماكف المساااااااتنلل الت  اااااااات تاج رلى مزقد الا م ائ  األ ما ه  مما  )ح( 
 من التنفيذ ك  أعراح هذه الماض ف؟ 

،  كيف كمين لنو وتائ أ  يدع  على   و أك ااج الدول األع ااا ، وال ااايما البلدا  الناميف  )ج( 
 را و ؟ممال ر فا  الك  هذه المماالا ال اامف، وبالخصوص مواصلف تاميل الت او  الدول  ك  

     

__________ 

(81) See ACM Cipriano and AI Vila, 2020, International cooperation in consumer protection, Research 

Paper No. 54, UNCTADفرق  ال امج الم ن  ع ماكف المساااااااااااتنلل ك  التماعة اإللوترو يف رلى تردك  توصاااااااااااياا ا وقندت ال
للبلدا  الناميف عااااااأ  ت ساااااين الت او  ك  ممال اإل فا  عبر ال دوئ ك  ال صااااار الرقم ، مل مراعاة المناقاااااااا الماعقف ك  رااع  

ميف ك  الميدا  االقتصاااااااائحا وةااااااادئ ال ديد من المناقااااااااين الرا و  ومنظمف الت او  والتن الاااااااا يف الدوليف ل ماكف المساااااااتنلل وإ فا 
مؤتمر األم  المت دة الم ن  عاات راس جميل جوا   ممموعف الم ائ  والرواعد المنصفف المتف  علينا اتفاقاااااااااام مت دئ األارات   ك 

دول األع اااااااااا ، من   ل م ائ  ائ ك  توكير منتدا وتوجينام للمن أجج مياك ف المماعاااااااااااا التماعقف الترييدكف على ئوع األو وت
 األم  المت دة التوجينيف ل ماكف المستنلل، عاأ  موا مف الروا ين وت ديد ال ق اا الت  ت ترس الت او  عبر ال دوئا
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