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 مجلس التجارة والتنمية

 جارة والتنميةلجنة الت

 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك 

 الدورة السادسة
 2022تموز/يوليه  19و 18جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 7البند  

 حماية المستهلك المالي، بما في ذلك التثقيف والتعليم الماليين  

 مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد  

 موجز  
تقدم مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستتتتتتهصي تومتتتتتياح مصمومتتتتتة لحماية مستتتتتتهص     

الخدماح المالية. والنظام المال  الذي يعمل بشكل جيد يقتض  وضع إطار قانون  وميام  مصيم يحدد 
واضتتتتتتتتحة تتمال ف  وماية ومتتتتتتتتول المستتتتتتتتتهص ين إلي الخدماح المالية مع تنظيم متتتتتتتتصو  مقدم      ا  أهداف

لخدماح. وال بد من وجود مؤمتتستتاح الةقابة واذنلام لضتتماخ أخ تخدم األمتتواة المالية الستتصيمة م تتال   ا
المستتتتتتتتتتتتتتتهص ين. وتنتاقل هتذت المتذألةة الماتاالح ماح األولو تة الاتديتدة بتالنستتتتتتتتتتتتتتبتة لصتدول ف  هتذا الميتداخ،  

طة، والةقمنة. وباذضتتتتتافة الشتتتتتمول المال ، والتاايف والتعصيم، والتحو مح المالية، والمديونية الملة  وه 
                                                                                            إلي ملي، ت قتةح تومتتتتياح تتعصل بالستتتتيامتتتتاح العامة، وألذا مستتتتالل لصمناقشتتتتة ف  الدورة الستتتتادمتتتتة للة ل  

 الخبةاء الحكوم  الدول  المعن  بقوانين ومياماح وماية المستهصي.
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 مقدمة -     أول   

لخدماح المالية لألفةاد  تشتتتتتتتمل الخدماح المالية االمتتتتتتتتهمةية طاللة وامتتتتتتتعة من المنتااح وا  - 1
)مال الحستتتتتاباح الاار ة ووستتتتتاباح االدتار، وتدماح الدفع، والتحو مح النقدية، وبماقاح االلتماخ، 
والةهوخ العقار ة، والتأمين، ومنتااح االمتتتتتتتتتتتتاماره الت  تقدمها المؤمتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتاح المالية، متتتتتتتتتتتواء ألانت  

وقد متتتتاعدح األزمة المالية العالمية    . ه 1) م تتتتار  أو تتتتتةألاح تأمين أو وومتتتتماء ماليين، لصمستتتتتهص ين 
ف  وضتتتتتتتتتتتع وماية المستتتتتتتتتتتتهصي المال ، و دارة المخاطة المالية، وتنظيم الخدماح    2009- 2008للتةة 

المالية ف  طصيعة اهتمام متتتتتتتتتانع  الستتتتتتتتتيامتتتتتتتتتاح ف  جميع أنحاء العالم. وأقةح الام ية العامة لألمم  
، بأخ "ثقة 2015ألانوخ األول/ديستتتتتتتتتتتتتمبة    22المتحدة، ف  قةارها بشتتتتتتتتتتتتتأخ وماية المستتتتتتتتتتتتتتهصي المؤر  

المستتتتتتتتتهص ين وطمأنينتهم ف  وستتتتتتتتن أداء أمتتتتتتتتواة الخدماح المالية تعززاخ االمتتتتتتتتتقةار المال  والنمو، 
                                                                                            وال لاءة واالبت ار عصي المدى المو ل، وأخ األزمة المالية األتيةة تقتضتتتت  التةأليز ماددا  عصي وماية 

ةقتتابتتة واذنلتتام ف  القمتتا  المتتال  لفمتتتتتتتتتتتتتتتهتتام ف  رفتتات                                         المستتتتتتتتتتتتتتتتهصتتي وتتمصتتي أطةا  فعتتالتتة لصتنظيم وال 
وقةرح الام يتتة العتتامتتة اعتمتتاد مبتتادئ األمم المتحتتدة التوجيهيتتة المنقحتتة لحمتتايتتة    . ه 2) المستتتتتتتتتتتتتتتتهص ين" 

المستتتتتهصي، بما فيها ف تتتتل جديد عن الخدماح المالية ومعالاة القضتتتتايا الناتتتتتلة مال التنظيم المال ، 
لمستتتتتتتتتتهص ين وتعصيمهم، واذف تتتتتتتتتاح، وقواعد الستتتتتتتتتصو  التاار ة المستتتتتتتتتؤولة،  واذنلام والةقابة، وتاايف ا 

بشتتتتأخ وماية المستتتتتهصي إلي   دليل األون تاد و هد    . ه 3) ه 1ووماية البياناح، والشتتتتمول المال  )اذطار  
اتتيارها لصستتتتتتتتتتيامتتتتتتتتتتاح، وتوفية أدواح عمصية لتنليذ المبادئ التوجيهية، و درا    دعم البصداخ النامية ف  

 . ه 4) الخدماح المالية   ف ل عن 

 

  1اذطار 
 مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، الفصل الخامس، الفرع ياء: الخدمات المالية

                                                           ينبغ  لصدول األعضاء أخ ت ةم  أو تشاع، وسي االقتضاء، ما يص :  -66

 مياماح تشة  ية وتنليذية لتوفية الحماية المالية لصمستهصي؛ )أه 

 هيلاح رقابة لديها ال موياح والموارد المزمة ألداء مهامها؛ )به 

آلياح الةقابة والتأمين المنامتتتتتتتبة لحماية األمتتتتتتتول الت  يمص ها المستتتتتتتتهص وخ بما ف   ) ه 
 ملي ودالعهم؛

 زز اةتساب المعار  المالية؛امتةاتياياح محسنة لصتاايف المال  تع )ده 

  

 -https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumerانتتتتتظتتتتتة  ؛  A/RES/70/186 ه1)

finance-and-payments/retail-financial-services/consumer-financial-services-policy_en.  ألتتتتل   ة:مموظتتتت
 .2022ل أبة نيساخ/ف   جةى الومول إليها المواقع اذل تةونية المشار إليها ف  الحوات  السلصية

  .A/RES/70/186 ه2)

-https://unctad.org/topic/competition-and-consumer-protection/un-guidelines-for-consumer ه 3) 

protection . 

  الةابط اذل تةون  التتتتتال :  )منشتتتتتتتتتتتتتتوراح األمم المتحتتتتدة، جنيفه، متتتتتاوتتتتة عصي  دليتتتتل ومتتتتايتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتهصتتتتي،  2017األون تتتتتاد،   ه4)
https://unctad.org/webflyer/manual-consumer-protection. 
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                                                                              المعامصة المن تلة واذف تاح عن البياناح بشتكل متصيم، لضتماخ تحم ل المؤمتستاح المالية   )هه  
                                                                                      مستتتتؤولية ت تتتتةفاح الوألمء المةت س لهم ومستتتتاءلتها عن هذت الت تتتتةفاح. و نبغ  أخ ت وخ لدى مقدم     ا  أيضتتتت 

دة عصي ال شتتتن عن أي تضتتتارب محتمل ف   الخدماح المالية متتتيامتتتة تمية بشتتتأخ تضتتتارب الم تتتال ، لصمستتتاع 
                                                                                           الم تتتتتتتال . وعندما يكوخ هنا  اوتمال نشتتتتتتتوء تضتتتتتتتارب ف  الم تتتتتتتال  بين مقد م الخدماح وطة  ثال ، ينبغ   

                                                                                    إطم  المستهصي عصي ملي لضماخ تلادي تعة ض المستهصي لضةر محتمل ناتج عن تضارب الم ال ؛ 

                                 اح المالية والوألمء المةت س لهم،  قواعد متتتتصو  تاار ة مستتتتؤولة يتبعها مقدمو الخدم )وه 
 بما ف  ملي ف  ماال اذقةاض المسؤول وبيع منتااح مملمة الوتياجاح المستهصي و مكاناته؛

  ضتوابط منامتبة لتوفية الحماية لصبياناح المالية الخامتة بالمستتهصي، بما ف  ملي توفية )زه 
 الحماية من الغل والتحايل؛

 صلة التحو مح المالية وتتتتتتتتتتلافيتها، بحي  يكلل تقديم  إطار تنظيم  يعزز تةتتتتتتتتتتيد ت  )حه 
                                                                                           معصوماح واضتتحة لصمستتتهص ين عن أمتتعار وآجال تستتصيم األموال المحو لة، وأمتتعار ال تتة ، وجميع الةمتتوم  
 والت اليف األتةى المةتبمة بعمصياح تحو ل األموال المعةوضة، وألذلي عن الحصول الممكنة إما لم يتم التحو ل. 

صدول األعضتتتتتاء أخ تتخذ تدابية لتعز ز و دما  الستتتتتيامتتتتتاح المتعصقة بالمستتتتتتهص ين ف  ماال  و نبغ  ل  -67
 اذدما  المال  والتاايف المال  ووماية المستهص ين عند الح ول عصي الخدماح المالية وامتخدامها. 

  ماال  وقد تود الدول األعضتتتتتتتتتتاء أخ تنظة ف  المبادئ التوجيهية والمعايية الدولية ماح ال تتتتتتتتتتصة ف  -68
                                                                                                      الخدماح المالية وف  التنايحاح المدتصة عصيها، وأخ ت ي ف، وستتتتتي االقتضتتتتتاء، تصي المبادئ التوجيهية والمعايية  
لتتواءم مع ظةوفها االقت تتتتتتتتتادية واالجتمائية والبيلية ل   تتمكن من االمتاال لها، وألذلي من التعاوخ مع الدول  

الايام بذلي، قد تود الدول األعضتتتتتاء درامتتتتتة المبادئ الة يعة األعضتتتتتاء األتةى عصي تنليذها عبة الحدود. وعند 
المستتتتتتتوى المتعصقة بحماية المستتتتتتتهصي الت  وضتتتتتتعتها منظمة التعاوخ والتنمية ف  الميداخ االقت تتتتتتادي وماموعة 
العشتتة ن، وألذلي المبادئ المتعصقة باذدما  المال  المبت ة الت  وضتتعتها ماموعة العشتتة ن، والممارمتتاح الايدة 

 لمتعصقة بتوفية الحماية المالية لصمستهصي الت  وضعها البني الدول . ا 

 ./186/70A/RES: الم در

     ا  هدف   17، بما ف  ملي  2030، اعتمدح الام ية العامة تمة التنمية المستتتدامة لعام 2015وف  عام  - 2
أود األغةاض المتوتاة و شتتتكل تومتتتيع نماة الومتتتول إلي الخدماح المالية    . ه 5) من أهدا  التنمية المستتتتدامة 

م مت لت وخ مخمم  لبصوغ مستتقبل أفضتل وأةاة امتتدامة لصاميع. والخدماح      ا                                               ف  إطار هذت األهدا ، والت  مت 
المالية تستتتتتاعد المستتتتتتهص ين عصي تحستتتتتين رفاههم االقت تتتتتادي، بما يستتتتتهم ف  تحقيل األهدا . وتستتتتتهم ز ادة 

ولصتحو   لصتتتتتدفع  عصي طةالل آمنتتتتتة  المستتتتتتتتتتتتتتتهص ين  وااللتمتتتتتاخ، فةص و تتتتتتتتتتتتتتول  واالدتتتتتتار  المتتتتتاليتتتتتة،  مح 
. ومن ال تتتتتتتكو  الدولية األتةى ماح  10والهد    5إلي  1واالمتتتتتتتتامار ف  تحقيل األهدا  من   والتأمين،

ال تصة ف  هذا ال تدد، والمشتار إليها ف  المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة، مبادئ ماموعة العشتة ن بشتأخ 
، والمبادئ الة يعة المستوى لماموعة العشة ن بشأخ وماية  2010 اذدما  المال  المبت ة ال ادرة ف  عام

،  2011المستتتتتتتتتتتتتتتهصتي المتال  الت  وضتتتتتتتتتتتتتتعتهتا منظمتة التعتاوخ والتنميتة ف  الميتداخ االقت تتتتتتتتتتتتتتادي ف  عتام  
 . ه 6) 2017ف  عام      ا   بشأخ وماية المستهصي المال ، والت  روجعت مؤتة   الدول   والممارماح الايدة لصبني

  

 .A/RES/71/313؛ A/RES/70/1 ه5)
 ;https://www.gpfi.org/publications/g20-principles-innovative-financial-inclusion-executive-brief ه6)

https://www.oecd.org/finance/high-level-principles-on-financial-consumer-protection.htm; 

https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/2017-good-practices-for-financial-

consumer-protection. 
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ه الحتاجتة المصحتة لحمتايتة مستتتتتتتتتتتتتتتهص   19-ض فيةوس ألورونتا )جتالحتة ألوفيتد               وجتد دح جتالحتة مة  -3
الختتدمتتاح المتتاليتتة، ف  ظتتل التحول ال بية إلي الختتدمتتاح المتتاليتتة الةقميتتة، وز تتادة االبت تتار ف  الختتدمتتاح  

وتزايد أهمية التحو مح المالية وتلاقم تمة المديونية الملةطة واذفمس بين المستتتتتتتتتتتهص ين. وف    ،ه 7) المالية
هذا الستتتتتياة، طصي فة ل الخبةاء الحكوم  الدول  المعن  بقوانين ومتتتتتيامتتتتتاح وماية المستتتتتتهصي، ف  دورته 

  عن وماية المستتتتتتهصي المال ، بما ف  ملي التاايف والتعصيم الماليين،     ا   الخامستتتتتة، إلي أمانة األون تاد أخ تعد تقة ة 
 ةوثالل معصوماح أمامية لصدورة السادمة.

إلي    ا  ة لمحة عامة عن التوجيهاح الدولية بشتتأخ وماية المستتتهصي المال ، امتتتنادوتقدم هذت المذألة  -4
وتةد ف  الل تتتتتتتتتتتل الاان  األطة القالمة لحماية   .ه 8)                                                   المعصوماح المقدمة ألةد  عصي أود امتتتتتتتتتتتتبياناح األون تاد

اار ة؛ و حدد المستتتتهصي المال ، بما ف  ملي القوانين والستتتيامتتتاح والتةتيباح المؤمتتتستتتية وقواعد الستتتصو  الت 
الل تتتتتتتتتتتتل الاال  تمي أولو اح جديدة لصحكوماح  يما يتعصل بمعالاة مستتتتتتتتتتتتألة وماية المستتتتتتتتتتتتتهصي ف  ماال  
  الخدماح المالية، وه : الشتتتتتمول المال ، والتاايف والتعصيم، والتحو مح المالية، والمديونية الملةطة، والةقمنة؛

 ومسالل لصمناقشة. و قتةح الل ل الةابع تومياح تتعصل بالسياماح العامة

 أطر حماية المستهلك المالي -       ثانيا   

إلي التومتتتتياح الواردة ف  المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة، يمكن تحديد أبةز متمصباح     ا  امتتتتتناد -5
الستتتيامتتتة العامة المتعصقة بحماية مستتتتهص   الخدماح المالية، وه : متتتن أطة قانونية ومتتتيامتتتاتية، ووضتتتع 

 خ اذنلام والممارماح التاار ة الايدة.تةتيباح مؤمسية، وضما

 القوانين والسياسات -ألف 

ف  تستتتتتتتتتصيط الضتتتتتتتتتوء عصي  ياب الحماية   2009-2008متتتتتتتتتاعدح األزمة المالية العالمية لصلتةة  -6
اللعالة لصمستتتتتتتتهص ين ف  القما  المال ، مما دفع الحكوماح إلي إنشتتتتتتتاء قوانين ومتتتتتتتيامتتتتتتتاح ووألاالح إنلام 

ال يتازأ من اذطار القانون       ا                                                       المستتتهصي. و نبغ  أخ تشتتك ل وماية المستتتهصي المال  جزءتعز زها لحماية   أو
والتنظيم  واذتتتتتتتتتتةاف ، و نبغ  أخ توجد آلياح قانونية وقضتتتتتتتتتالية أو إتتتتتتتتتتةا ية فعالة لحماية المستتتتتتتتتتهص ين 

  لصبصداخ أخ تستتتتتتتن  وبناء عصي ملي، ينبغ  .ه 9) عمصياح االوتيال والغل واألتماء المالية والمعاقبة عصيها من
 ه.2قوانين تعتة  عصي نحو واض  بحقوة المستهصي واوتياجاته المشةوعة )اذطار 

  

-http://documents.worldbank.org/curated/en/515771621921739154/Consumerانظة، عصي متتتتتتبيل الماال،   ه7)

Risks-in-Fintech-New-Manifestations-of-Consumer-Risks-and-Emerging-Regulatory-Approaches-

Policy-Research-Paper. 

االتحاد الةومتت ، واألرجنتين، و متتبانيا، وألمانيا، و يماليا، والبةاز ل، والبومتتنة عصي االمتتتبياخ البصداخ التالية:  ةاخ من بين المايبين   ه8)
والهةمتتتتتتتتتي، وبولندا، وتةأليا، والازالة، وجمهور ة ألور ا، وزامبيا، والستتتتتتتتتو د، ومتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتةا، وألندا، وألومتتتتتتتتتتار كا، وألولومبيا، وألينيا، 

جامعة العصوم الستيامتية و البةاز ل؛ بالمستتهص ين،    وانينمعهد متيامتاح وقو ؛ ألمة كية، والياباخا  المتحدةوالمكستيي، وناميبيا، والوالياح  
 .منظمة التعاوخ والتنمية ف  الميداخ االقت اديال ين؛  بوالقانوخ، 

 .https://www.oecd.org/finance/high-level-principles-on-financial-consumer-protection.htm ه9)
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  2اذطار 
 األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، الفصل الثالث: المبادئ العامة

 أما االوتياجاح المشةوعة الت  تةم  المبادئ التوجيهية التالية إلي تصبيتها فتتمال  يما يص : -5

 و ول المستهص ين عصي السصع والخدماح األمامية؛ )أه 

 وماية المستهص ين الضعلاء والمحةومين؛ )به 

 وماية المستهص ين من األتمار الت  تهدد محتهم ومممتهم؛ ) ه 

 تعز ز م ال  المستهص ين االقت ادية وومايتها؛ )ده 

ت  تمكنهم من االتتيار  توفية متتتبل و تتتول المستتتتهص ين عصي المعصوماح الوا ية ال )هته 
 لة باح ألل منهم واوتياجاته؛   ا  عن اطم  وفق

  تاايف المستتتهص ين، بما ف  ملي التاايف بشتتأخ ا ثار البيلية واالجتمائية واالقت تتادية  )وه 
 المتةتبة عصي اتتياراتهم؛

 توفية ومالل فعالة لتسو ة منازعاح المستهص ين وو ولهم عصي تعو ض؛ )زه 

  يل جماعاح أو منظماح لصمستتهص ين وغية ملي من التنظيماح ماح ال تصة، وة ة تشتك  )حه  
 و تاوة اللةمة لها ل   تعبة عن آرالها ف  عمصياح اتخام القةاراح الت  تمي المستهص ين؛

 تشايع أنماط االمتهم  المستدام؛ )طه 

قل عن  توفية مستتتتتتتوى من الحماية لصمستتتتتتتهص ين بامتتتتتتتخدام التاارة اذل تةونية ال ت  )يه 
 الحماية المتاوة ف  األتكال األتةى من التاارة؛

 وماية ت ومية المستهصي، والتدفل الحة لصمعصوماح عصي نماة عالم . ) ه 

 .A/RES/70/186: الم در

أهمية تامتتتتة بالنستتتتبة لصخدماح المالية، عصي أنه ينبغ   وتنس المبادئ التوجيهية، الت  ت تستتتت   -7
لصدول األعضتاء أخ تضتع متيامتاح لحماية المستتهصي تشتاع، ف  جمصة أمور، عصي توفية ممارمتاح تاار ة 
جيدة؛ ومعصوماح واضتحة ومنامتبة التوقيت عن مقدم  الخدماح؛ ووضتع تتةوط تعاقدية واضتحة ومقتضتبة 

  عمصية تتلافة لتأةيد المعاممح و لغالها و عادة بضتاعتها وامتتةداد مبصغها؛  وعادلة و ستيةة عصي اللهم؛ واتبا
عصي أخ تقوم الدول األعضتاء بننشتاء أو تشتايع     ا   ووضتع آلياح دفع مأمونة. وتنس المبادئ التوجيهية أيضت 

 .ه 10) الضوابط وآلياح التأمين المنامبة لحماية أمول المستهص ين، بما ف  ملي الودالع

أنظمته الم تتتتتتتتة ية بملياح تأمين     ا  اقت تتتتتتتتاد 146       ، زو د 2021ة ألانوخ األول/ديستتتتتتتتمبة و لي غاي  -8
ف  المالة من   88 بيد أخ هنا  فاوة ألبيةة بين االقت تتتتتتتاداح  يما يتعصل بالتعاونياح المالية؛    .ه 11) الودالع

ف  المالة من   80عصي الودالع بالنستتتتتتتتتتتتبة لمتحاداح االلتمانية، و    ا   تمصي تأمين  20 اقت تتتتتتتتتتتتاداح ماموعة ال
 .ه 12) ال تمصي هذا التأمين 20اقت اداح البصداخ غية المنتمية لماموعة الت 

  

 .66و 14، اللقةتاخ A/RES/70/186 ه10)

 ./https://www.iadi.org/en/about-iadi/deposit-insurance-systems/dis-worldwide ه11)

 .https://blogs.worldbank.org/psd/need-extend-deposit-insurance-financial-cooperatives ه12)
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وتختصن الستتتتتتتتتبل القانونية لتحقيل الحماية ال ا ية لمستتتتتتتتتتهص   الخدماح المالية من بصد إلي آتة.   -9
ايبة عصي ف  المالة من الدول األعضتتتتتتتتتتتتاء الم 96وتبين تة مة األون تاد العالمية لحماية المستتتتتتتتتتتتتهصي أخ 
           وقد ألة متتت    .ه 13) ف  المالة منها الخدماح المالية 56االمتتتبياخ تمصي قوانين عامة لحماية المستتتهصي يتناول 

بعض الدول، بما فيها أمتتتتتتتتةاليا، و متتتتتتتةاليل، و ندونيستتتتتتتيا، وبنما، وتةأليا، وتوني، وجزر البهاما، ومتتتتتتتةبيا،  
د، والواليتتاح المتحتتدة، واليتتابتتاخ، قوانين أو لوال   وغواتيمتتاال، وفييتتت نتتام، وقيةغيزمتتتتتتتتتتتتتتتتتاخ، وألولومبيتتا، والهنتت 

    ا   لحماية مستتتتهص   الخدماح المالية. وقد توجد ماموعة قوانين لحماية المستتتتهصي المال  م تتتممة ت تتتي تت 
 لمؤمتتتستتتاح معينة أو لمنتااح وتدماح مالية. وبغض النظة عن هذا النهج، يتمال الهد  ف  ضتتتماخ وماية 

 يستوجي وضع تةتيباح مؤمسية فعالة. فعالة ال تشوبها ثغةاح وهو ما

 الترتيبات المؤسسية -باء 

تنس المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة عصي أنه ينبغ  لصدول األعضتتتتتتتتتاء أخ تةمتتتتتتتتت  أو تشتتتتتتتتتاع   -10
متتيامتتاح تشتتة  ية وتنليذية وهيلاح رقابة لحماية المستتتهصي المال  لديها ال تتموياح والموارد المزمة ألداء 

 نا  ماموعة متنوعة من التةتيباح المؤمسية ف  هذا ال دد.وه  .ه 14) مهامها

"قمتين توأم"، ويتت  ت وخ إوتتداهمتتا   لصقمتتا  المتتال  ب     ا   تنظيميتت                                وقتتد اعتمتتدح بعض البصتتداخ  يكم   -11
مستتتتتؤولة عن الستتتتتممة التحوطية لصمؤمتتتتتستتتتتاح المالية والاانية مستتتتتؤولة عن وستتتتتن متتتتتصو  الستتتتتوة ووماية  

من هذا النو ، وي  تتولي     ا   ، نمومج2018وضعت جنوب أفة ايا، ف  عام المستهصي. وعصي مبيل الماال،  
هيلة التحوط التابعة لصبني االوتياط  مسؤولية االمتقةار المال  وهيلة مصو  القما  المال  مسؤولية وماية  

لتحوط   المستتتتتتهصي المال . وف  الممص ة المتحدة لبة مانيا العظمي وأيةلندا الشتتتتتمالية، تتولي هيلة التنظيم ا
التابعة لم تة  إن صتةا مستؤولية امتتقةار النظام المال ، وتتولي هيلة الستصو  المال  مستؤولية متصو  الستوة  

 ووماية المستهصي.

وتوز  بعض البصداخ المستتتتتتتتتتتتتؤولياح بين منظم  القما  المال  وهيلاح وماية المستتتتتتتتتتتتتتهصي. وف    -12
                                               معهد  الوطن  لصدفا  عن المنافستتتتتتة ووماية المص ية                                                    بيةو، ت خو  ل مدونة المستتتتتتتهصي والقوانين المخ تتتتتت  تتتتتتة ال

                                                                                                 الل ة ة وهيلة  الةقابة عصي مديةي ال تتتتناديل الم تتتتة ية والتأمينية ومتتتتناديل المعاتتتتتاح التقاعدية الخامتتتة  
متتتصماح مشتتتتةألة لحماية المستتتتهصي المال . وهذت األتيةة مستتتؤولة عن تنظيم النظام المال  ومةاقبته وتنظم 

أخ تقدمها المؤمتتستتاح المالية لصمستتتهص ين والمة قة الت  ينبغ  أخ تقدم بها. و ضتتمن  المعصوماح الت  ياي
المعهد الوطن  لصدفا  عن المنافستتتتتتة ووماية المص ية الل ة ة االمتاال لحقوة المستتتتتتتهصي المن تتتتتتوص عصيها 

الحلاظ  ف  مدونة المستتتتتتهصي. ولحل تضتتتتتارب الم تتتتتال  المتأمتتتتتل ف  الوظيلة المزدوجة لهيلة الةقابة، أي 
                                                                                            عصي امتتتتتتتقةار النظام المال  ورمتتتتتتد االمتاال لتشتتتتتتة عاح وماية المستتتتتتتهصي، أ مخ لصمعهد الوطن  بأخ يتخذ 

وف   .ه 15) إجةاءاح بحكم المن تتتتتي ضتتتتتد المؤمتتتتتستتتتتاح المالية وتي عندما تعمل تحت إتتتتتتةا  هيلة الةقابة
اح المالية بوالية قضتتالية متزامنة جمهور ة ألور ا، تتمتع لانة التاارة العادلة ووألالة المستتتهصي ولانة الخدم

بشتتتأخ وماية المستتتتهصي المال ، مع ت صيف لانة التاارة العادلة ووألالة المستتتتهصي بحماية المستتتتهصي المال  
 .ه 16) بموجي اذطار العام لحماية المستهصي

  

 .https://unctad.org/topic/competition-and-consumer-protection/consumer-protection-map ه13)

 .66، اللقةة A/RES/70/186 ه14)

)منشتتتتوراح األمم    Voluntary Peer Review of Consumer Protection Law and Policy: Peru،  2020األون تاد،  ه15)
 المتحدة، جنيفه.

 .عصي امتبياخ األون تاد جمهور ة ألور ارد  ه16)
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وأنشتتتتأح بعض البصداخ مؤمتتتتستتتتاح مخ تتتت تتتتة لحماية مستتتتتهص   الخدماح المالية. وف  الوالياح  -13
بموجي قانوخ دود فةاني ذمتتتتمح وول  2010دة، أنشتتتتت مكتي الحماية المالية لصمستتتتتهص ين ف  عام المتح

                                                                                                   متتتة ت ووماية المستتتهصي ألمكتي مستتتقل داتل نظام االوتياط  الليدرال  الذي ي زو د المستتتهص ين بالمعصوماح
 المزمة التخام القةاراح المالية عصي نحو يخدم م صحتهم اللضصي.

تعتمد بعض البصداخ عصي هيلاح وماية المستتهصي لمعالاة مستألة وماية مستتهص   الخدماح      ا ، وأتية  - 14
 . ه 17)                                                            ت ص ن هيلة وماية المستهصي بتنظيم مصو  قما  الوماطة المالية   ،                              المالية. فل  ألومتار كا، مام  

 السلوك التجاري   -جيم 

ممارماح التاار ة الايدة لضماخ تتضمن المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة ماموعة من مبادئ ال -15
                                                                                              أخ تتعامل الشتتتتةألاح مع المستتتتتهص ين بمة قة عادلة ونز هة ف  جميع مةاول عمقتهما وأخ يكوخ ملي جزءا   
ال يتازأ من ثقافة المؤمتتتستتتاح التاار ة. وتشتتتمل هذت المبادئ تومتتتياح بشتتتأخ المعامصة العادلة والمن تتتلة، 

والشتتتلا ية، والتاايف والتوئية، ووماية الخ تتتومتتتية، وتتتتكاوى والستتتصو  التااري، واذف تتتاح عن البياناح 
ع المؤمتتتتتتستتتتتتاح التاار ة المستتتتتتتهصي لممارمتتتتتتاح غية قانونية   .ه 18) المستتتتتتتهص ين ونزاعاتهم                                                                  و نبغ  أال ت خضتتتتتت 

                                                                                      مخص  ة باألتمة أو منمو ة عصي تمييز أو تدا ، مال أمتتتتتتاليي التستتتتتتو ل المستتتتتتيلة أو ومتتتتتتالل تح تتتتتتيل   أو
لة، أ و غية ملي من أتكال السصو  غية الملل الت  قد تشكل مخاطة ال داع  لها أو تصحل                       الديوخ المتعس  

                                                                                               ضتتتةرا  بالمستتتتهصي. وباذضتتتافة إلي ملي، تنس المبادئ الة يعة المستتتتوى المتعصقة بحماية المستتتتهصي المال  
    عمملهمالت  وضتتتعتها ماموعة العشتتتة ن عصي أخ يخدم مقدمو الخدماح المالية والوألمء المعتمدوخ م تتتال 

 .ه 19) اللضصي وأخ يكونوا مسؤولين عن دعم وماية المستهصي المال 

ف  ضتتتتتتتتتتتتتتماخ تحص  مقدم  الخدماح المالية والوألمء المعتمدين      ا   مهم   ا  و صعي التنظيم الذات  دور  -16
ين  بالستصو  التااري المستؤول. وتبين تة مة األون تاد العالمية لحماية المستتهصي أخ بعض الدول، مال األرجنت 

والبةاز ل وبيةو وتة نيداد وتوباغو وجنوب أفة ايا والستتتتو د ونيوز صندا تشتتتتاع مبادراح التنظيم الذات  ف  القما   
"،  Do Not Call for Credit Offers، مبتادرة التنظيم التذات  " 2020المتال . وأطصقتت البةاز تل، ف  عتام  

  عصي وماية المستتتهصي     ا   نيا، قدمت هيلة المنافستتة تدر ب وف  ألي   . ه 20) والت  تشتتة  عصيها األمانة الوطنية لصمستتتهصي 
 .ه 21) للالدة المؤمساح التاار ة بقما  الخدماح المالية

وعموة عصي ملي، "قد تؤدي ممارمتتتتتتتتتتتتاح اذعمخ والبيع العدوانية والمضتتتتتتتتتتتتصصة من جاني مقدم   -17
 .ه 22) ستتتتتتتهص ين بخياراح متتتتتتيلة"الخدماح المالية وانخلاض مستتتتتتتو اح المعةفة بالمستتتتتتالل المالية إلي قيام الم

وواة الزاو ة ف  الممارمتتتتتتتاح التاار ة الايدة يتمال ف  المعامصة العادلة واذف تتتتتتتاح الستتتتتتتصيم، بما ف  ملي 
 يمتا يتعصل بتضتتتتتتتتتتتتتتتارب الم تتتتتتتتتتتتتتتال  بين مقتدم  الختدمتاح المتاليتة واألطةا  الاتالاتة، مع الحةص عصي أخ 

  . ه 23) عن ت تتتتتتتتةفاح وألملها المعتمدين   ا  ضتتتتتتتت المؤمتتتتتتتتستتتتتتتتاح المالية مستتتتتتتتؤولة وتاضتتتتتتتتعة لصمستتتتتتتتاءلة أي  ت وخ 
  

-https://www.oecd.org/finance/Costa-Rica-Review-of-Financialانظة   ؛األون تادعصي امتتتتتتبياخ  ألومتتتتتتار كارد  ه17)

System-2020.pdf. 

 .11، اللقةة A/RES/70/186 ه18)

 .https://www.oecd.org/finance/high-level-principles-on-financial-consumer-protection.htm ه19)

 .https://www.naomeperturbe.com.br انظة ؛TD/RBP/CONF.9/2 ه20)

 .عصي امتبياخ األون تاد  ألينيارد  ه21)

-https://documents1.worldbank.org/curated/es/284281527836970187/pdf/126773-WB-TechNote ه22)

KeyFctsCredit-WEB.pdf. 

 .66، اللقةة A/RES/70/186 ه23)
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أوغندا وباةستتتتتتتتتتتتتاخ وبنغمديل وجمهور ة تنزانيا المتحدة ورواندا وغانا وألوح ديلوار وألينيا وميانمار   وتمصي
والهند قواعد بشتأخ عةض هو ة الوأليل وامتم المدية )ورقم الهاتن ف  ألاية من األوياخه والةمتوم واألتعاب 

  .ه 24) ااح والخدماحالمتةتبة عصي مختصن المنت 

ومع ملي، يمكن أخ ي ب  اذف اح ف  ألاية من األوياخ غية فعال بسبي التعقيد المتأمل ف   -18
المنتاتاح المتاليتة والصغتة المستتتتتتتتتتتتتتختدمتة، وألتذا بستتتتتتتتتتتتتبتي فتالض المعصومتاح، بتل وتي أواتام الخط. ومن ثم فتنخ  

حستين الشتلا ية واذف تاح عن المعصوماح ه  أدواح مهمة لت    ا  جيد    ا  بياناح الحقالل الةليستية الم تممة ت تميم 
لنقل المعصوماح بمة قة بستتتيمة      ا   وم تتتمم     ا   موود                            وتستتتتخدم هذت البياناح تتتتكم    . ه 25) المتعصقة بالمنتااح المالية 

و ستتيةة اللهم، مما يستتهل عصي المستتتهص ين مقارنة المنتااح المالية الت  يتيحها مقدمو تدماح مختصلوخ. وف   
ليا عصي مقدم  االلتماخ تقديم بياناح وقالل رليستتتتتتتتية وول قةوض اذمتتتتتتتتكاخ ، اتتتتتتتتتتةطت أمتتتتتتتتتةا 2011عام 

، بياناح وقالل رليستتية من تمل االمتتتةاتياية الوطنية 2014                       وقد مت إثيوبيا، ف  عام   . ه 26) وبماقاح االلتماخ 
، ة لبياناح الحقالل الةليستتتتتية وول القةوض الموود    ا  ، نمومج 2017لصشتتتتتمول المال . وأمتتتتتدرح غانا، ف  عام 

وف  المكستيي، يتي  الم تة  المةألزي أداة عصي تتبكة اذنتةنت    . ه 27) مع اعتماد اتتبار المستتهصي عند وضتعه 
                                                                                                        لمقارنة أمتتتتعار مختصن المنتااح االلتمانية، و زو د المستتتتتعمصين بمعصوماح عن ت صلة المنتااح، وأمتتتتعار اللالدة، 

 .ه 28) عصي تاتة مختصلةومتمصباح األهصية، وألذا بامم مقدم االلتماخ    والمدفوعاح، 

، ومصة  2018و يما يتعصل بتضتتتتتتتتارب الم تتتتتتتتال ، أطصقت منظمة المستتتتتتتتتهصي األوروبية، ف  عام   -19
"، مع تة مة إل تةونية لحوادث متتتتتوء البيع ف  الستتتتتنواح العشتتتتتة ن The price of bad adviceبعنواخ "

و ما يبين أخ معظم هذت الحوادث  الماضتتية، والت  تنموي عصي تقديم مشتتورة متتيلة ف  الخدماح المالية، وه
عصي امتتتتتتتتتبياخ األون تاد، تتتتتتتتتددح بولندا عصي أخ     ا   ورد  .ه 29)                                           ةانت ناجمة عن ن ظم أجور قالمة عصي العمولة

  لمحدودية    ا   الوألمء الماليين ال يل تتحوخ متتةاوة عن المخاطة أو الت اليف اذضتتا ية لصمنتااح المالية. ونظة 
ال ، وظةح هولندا والممص ة المتحدة لااخ األطةا  الاالاة ف   عمصية اذف تتاح ف  معالاة تضتتارب الم تت 

من ملي                                                                            ؛ ولم يعد ي ستتتتتم  لصمستتتتتتشتتتتتار ن بتصق  عموالح من مزودي المنتااح و مصي منهم بدال  2013عام 
 .ه 30) فةض رموم منل صة عصي ت صلة المشورة المقدمة لصمستهص ين

المستتتتتهص ين بنن تتتتا ، تظل تتتتتةوط العقود   وف  وين ينبغ  لمقدم  الخدماح المالية أخ يعامصوا -20
وف  ألينيا، أجةح هيلة المنافستتة، الت  لها والية قضتتالية متزامنة بشتتأخ     ا .مهم   ا  غية المن تتلة تشتتكل هاجستت 

وماية المستتتتتتهصي المال ، تحايقاح ف  األوكام والشتتتتتةوط غية المن تتتتتلة الت  تتضتتتتتمنها عقود الم تتتتتار   
                                                            تتضمن عدة بنود غية معقولة، ومن ثم ط صي إلي المؤمساح المعنية                                        والتمو ل البالغ ال غة. وقد تبي ن أنها

                                                          وف  جمهور ة ألور ا، روجعت تتةوط عقود الم تار  وط صي إلي لانة   .ه 31) تناي  هذت البنود غية المن تلة
الخدماح المالية ت تحي  تستعة أنوا  من البنود غية المن تلة، بما ف  ملي، عصي متبيل الذألة ال الح تة،  

ص ين من رفع دعتاوى قضتتتتتتتتتتتتتتاليتة، وقيتام الم تتتتتتتتتتتتتتار  بتنلغتاء العقود أو إنهتالهتا من جتانتي واوتد،  منع المستتتتتتتتتتتتتته 
  

 .https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30275 ه24)
 .https://blogs.worldbank.org/psd/key-facts-statements-simple-way-protect-consumers ه25)

 .https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00053 ه26)

 .https://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/can-key-facts-statements-outperform-financial-education ه 27) 

-https://www.oecd.org/finance/financial-education/digital-delivery-of-financial-education-design ه28)

and-practice.htm. 

 .https://www.thepriceofbadadvice.eu ه29)

 ./https://www.beuc.eu/blog/the-price-of-bad-advice ه30)

 .عصي امتبياخ األون تادألينيا  رد  ه31)
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  الوالياح المتحدة، أعصن مكتي الحماية   وف    . ه 32) ف  جمع وامتتتتتخدام المعصوماح الشتتتتخ تتتتية لصمستتتتتهص ين  واذفةاط 
ي ممارمتتتاح  عن إجةاء مشتتتتة  ضتتتد أود الم تتتار  بستتتب   2016المالية لصمستتتتهص ين ووزارة العدل ف  عام 

                                                                                         اذقةاض العقاري التمييز ة، واضتتتتتتتم ة  الم تتتتتتتة ، بموجي وكم اتلاق ، إلي أخ يقوم، ضتتتتتتتمن أمور أتةى،  
                                                                           مصيوخ دوالر أمة ك  لصمستتتتتتهص ين األمة كيين من أمتتتتتل أفة ق  الذين و ةموا بشتتتتتكل غية   2,78بدفع "مبصغ  

 .ه 33) مميين دوالر" 3لية قدرها قانون  من القةوض أو دفعوا مبالغ ملةطة لقاء قةوضهم، وألذا غةامة ما

 األولويات -       ثالثا   

يمكن   ف  وياة المستتتتتتهص ين، لها تأثيةاح بعيدة المدى، وال     ا   محور      ا   الخدماح المالية، الت  تؤدي دور  - 21
تغمية جميع القضتتتتتتتايا ماح ال تتتتتتتصة ف  هذت المذألةة. و ناقل األون تاد، ف  دليل وماية المستتتتتتتتهصي، الاواني 

ة المستتتتهصي ف  الخدماح المالية، بما ف  ملي االلتماخ االمتتتتهمة  وااللتماناح ال تتتغيةة، ماح ال تتتصة بحماي 
والتأمين، وفتةاح التستكين، والشتةوط التعاقدية، والشتلا ية واللهم، واذعمخ، وأمتعار اللالدة، والقةوض المستددة  

لو ة الاديدة بالنستتتتبة لواضتتتتع   يوم دفع الةاتي. و ن تتتتي التةأليز ف  هذا الل تتتتل عصي مااالح االهتمام واألو 
 السياماح ف  العالم، وه  الشمول المال ، والتاايف والتعصيم، والتحو مح المالية، والمديونية الملةطة، والةقمنة. 

 الشمول المالي -ألف 

ف   63، ألاخ لدى  2017فل  عام      ا .رليسي     ا   تنمو                                            وتي قبل الاالحة، ألاخ الشمول المال  تاغم   -22
ن البالغين ف  االقت تتتتاداح النامية وستتتتاب ف  بني أو ف  نو  آتة من المؤمتتتتستتتتاح المالية، المالة فقط م

ف  المالة. بل أخ مستتتو اح الشتتمول    94وهو أقل بكاية من المعدل ف  البصداخ المتقدمة، وي  بصغ المعدل 
، بصغ معدل 2017وف  عام    .ه 34) والنستتتتتتاء والشتتتتتتباب     ا ،بالنستتتتتتبة لصلقةاء، واألقل تعصيم   ا  المال  أةاة انخلاضتتتتتت 

وتموظ الصانة   .ه 35) ف  المالة بالنستتتتتتتتتتتبة لصنستتتتتتتتتتتاء  65ف  المالة، مقابل  72    ا   الةجال الذين يمص وخ وستتتتتتتتتتتاب 
االقت تتتادية واالجتمائية  متتتيا والمحيط الهادئ أنه، عصي ال تتتعيد العالم ، "تمال النستتتاء الغالية العظمي  

مية، و وظلن عصي األرج  ف  القما  غية وتستتتال ف  متتتلوفهن أعصي معدالح األ     ا ،من أتتتتد الستتتكاخ فقة 
الةمتم " وأخ "متد اللاوة بين الانستين وتحقيل قدر أةبة من التمكين االقت تادي من تمل الشتمول المال  

 .ه 36) ف  وياة النساء، وألذلي ف  أمةهن وماتمعاتهن بشكل أومع"   ا  قد يؤثةا بشكل إيااب  جد

ألمين العام لألمم المتحدة لشتتتؤوخ التمو ل الشتتتامل من ، تهد  المستتتتشتتتارة الخامتتتة ل 2009ومنذ عام  -23
أجل التنمية إلي تعز ز و تتتتتتول الاميع عصي تدماح مالية ميستتتتتتورة الت صلة وفعالة وآمنة وامتتتتتتتخدامها عصي نحو  

ماموعة من مبادئ الشتتتتتتتمول المال  ف      ا  بصد   80مؤمتتتتتتتستتتتتتتة تنظيمية من    86، أقةح  2011مستتتتتتتؤول. وف  عام  
  . ه38)ثمانية مبادئ ر يعة المستتتوى لصشتتمول المال  الةقم    2016ح ماموعة العشتتة ن ف  عام  وأقة   . ه 37) إعمخ المايا 

  

  .عصي امتبياخ األون تاد جمهور ة ألور ارد  ه32)

-https://www.consumerfinance.gov/enforcement/actions/united-states-america-and-consumer ه33)

financial-protection-bureau-v-bancorpsouth-bank/. 

 2021a, Financial Inclusion for Development: Better Access to Financial Services forاألونتتتت تتتتتتتتتتتتاد،   ه34)

Women, the Poor and Migrant Work .منشوراح األمم المتحدة، جنيفه( 

 ./https://globalfindex.worldbank.org ه35)

 Policy Guidebook: Harnessing Digital،  2022الصانتتتتة االقت تتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتتة واالجتمتتتتائيتتتتة  متتتتتتتتتتتتتتيتتتتا والمحيط الهتتتتادئ،   ه36)

Technology for Financial Inclusion in Asia and the Pacific و ه. )منشوراح األمم المتحدة، بان 

 . /https://www.afi-global.org/publications/a-quick-guide-to-the-maya-declaration-on-financial-inclusion ه 37) 

 .https://www.gpfi.org/publications/g20-high-level-principles-digital-financial-inclusion ه38)
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وعصي    .ه 39) امتتتةاتياياح لصشتتمول المال  و/أو أطصقها و/أو نلذها    ا   بصد 50، وضتتع أةاة من 2010ومنذ عام 
وتمة العمل  المال  ، االمتتتتتتتتتةاتياية الوطنية لصشتتتتتتتتمول الةقم  2018متتتتتتتتبيل الماال، أطصقت بوتاخ، ف  عام 

الوطنية لصشتمول    وتهد  ألوح ديلوار، من تمل االمتتةاتياية   . ه 40) 2023- 2019الوطنية لصشتمول المال  لصلتةة 
 .ه 41) 2024ف  المالة من الشتتتتتتتتتتتمول المال  بحصول عام  60، إلي بصوغ نستتتتتتتتتتتبة  2024-2019المال  لصلتةة 

المال  لصنستاء، وه  أول امتتةاتياية عالمية االمتتةاتياية الوطنية لصشتمول    2020وأطصقت إندونيستيا ف  عام 
، االمتتةاتياية الوطنية لصشتمول 2021وأطصقت جزر متصيماخ، ف  عام   .ه 42) لصشتمول المال  تخ تس لصنستاء

إلي جاني متتال أداء االقت تتاد الةقم  الشتتامل، وه  أداة وضتتعها متتندوة األمم ،  2025-2021المال  لصلتةة
يه الستتتتتتتيامتتتتتتتة الحكومية من تمل تحديد الحواجز الت  تعوة إنشتتتتتتتاء اقت تتتتتتتاد المتحدة لصمشتتتتتتتار ع اذنتاجية لتوج 

تتتتامل، مع متتتتة أهدا  امتتتتةاتياية من بينها إتتتتةا  النستتتاء والشتتتباب والبالغين الة ليين ف  القما  المال    رقم  
 . ه 44) ةقمنة األولو ة لص  2025- 2021وف  توغو، تعم  االمتةاتياية الوطنية لصشمول المال  لصلتةة   . ه 43) الةمم  

 وتتمال إودى المةة المهمة لتحقيل الشمول المال  ف  تاايف المستهص ين وتعز ز التعصيم المال .  -24

 التثقيف والتعليم -باء 

ما أولو ة ف  جميع متتيامتتاح وماية المستتتهصي، ألما يتضتت  من                              يشتتكل تاايف المستتتهص ين مااال   -25
معالاته الشتامصة ف  المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة، مما يتمصي مشتارألة الحكوماح والمؤمتستاح التاار ة 

و دما  متتتتتتيامتتتتتتاح    عصي أخ تتخذ تدابية لتعز ز   ا  وماموعاح المستتتتتتتهص ين. وتنس المبادئ التوجيهية أيضتتتتتت 
المستتتتتتتتهص ين المتعصقة باذدما  المال  والتاايف المال  ووماية المستتتتتتتتهص ين  يما يت تتتتتتتل بالح تتتتتتتول عصي 

 .ه 45) الخدماح المالية وامتخدامها

                                                                                            ونل ذح عدة دول، مال أمتتتتتتةاليا و ندونيستتتتتيا وأوغندا والبةاز ل والبةتغال وزامبيا ومتتتتتنغافورة وتتتتتتيص   -26
  . ه46)وطنية لصتاايف والتعصيم الماليين     ا   هند والوالياح المتحدة األمة كية، امتتتتتتتةاتياياح وتمم ومقدونيا الشتتتتتتمالية وال 

  

 .https://www.unsgsa.org/publications/unsgsa-2021-annual-report-secretary-general ه39)

-https://www.afi-global.org/publications/member-series-bhutan-the-kingdom-of-bhutans-financial ه40)

inclusion-journey/. 

 .https://apif.finances.gouv.ci/publications/17-strategie-nationale-d-inclusion-financiere ه41)

 ;https://www.oecd.org/finance/financial-education/2019-financial-education-in-apec-economies.pdf ه42)

https://www.womensworldbanking.org/insights-and-impact/report-womens-economic-empowerment-

and-financial-inclusion-in-indonesia/. 

-https://www.uncdf.org/article/6713/solomon-islands-launches-third-national-financial-inclusion ه43)

strategy. 

 .https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34996انظة  ه44)

 .67، اللقةة A/RES/70/186 ه45)

عتتصتتيردود   ه46) وتتتتتتتتتتتتتتتتيتتصتت   األونتت تتتتتتتتتتاد  زامتتبتتيتتتتتتتا  -https://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a:  انتتظتتة.  امتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتيتتتتتتتاخ 

document/reports/rep-563-national-financial-literacy-strategy-annual-highlights-report-2016-17/, 

https://www.vidaedinheiro.gov.br/en/quemsomos/, https://www.ncfe.org.in/reports/nsfe/nsfe2025, 

https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Press-Release-SNLKI-Revised-to-

Achieve-Target-Financial-Literacy-and-Inclusion-Indices-Faster.aspx, https://www.nbrm.mk/ns-

newsarticle-soopstenie-08072021-en.nspx, https://www.todoscontam.pt/pt-pt, https://unctad.org/system 

/files/non-official-document/cicplp3rd_p_BOP_cpifs_en.pdf, https://www.moneysense.gov.sg, 

https://www.bou.or.ug/bou/bouwebsite/FinancialInclusion/literacy.html and https://home.treasury. 

gov/news/press-releases/sm1120. 
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                                                                          عصي مشتارألة أمتحاب الم تصحة المتعددين: فقد و ضتعت االمتتةاتياية الوطنية لصتاايف                       وتقدم البةاز ل مااال  
عصي قما  التأمينه،   المال  بالتعاوخ مع مختصن متتتصماح اذتتتتةا  )بما ف  ملي البني المةألزي والمشتتتة 

والوزاراح )بما ف  ملي العدل والمالية والتعصيمه والةابماح ال تتنائية. وف  الوالياح المتحدة، أمتتدرح لانة  
    ا   أليتانت   19التاايف والتعصيم المتاليين، الت  تتتألن من وزارة الخزانتة ومكتتي الحمتايتة المتاليتة لصمستتتتتتتتتتتتتتتهص ين و

                          ؛ وو د ثت االمتتتتتتتتتتةاتياية ف   2011وطنية لصتعصيم المال  ف  عام االمتتتتتتتتتتةاتياية ال    ا ،إضتتتتتتتتتا ي     ا   اتحادي    ا  وكومي 
 .ه 47) 2020و 2016عام  

و ستتتتتهد  التاايف والتعصيم الماليين بشتتتتكل متزايد المستتتتتهص ين الضتتتتعلاء، بمن فيهم المستتتتتهص وخ  -27
بالغين ف   اللقةاء والة ليوخ والنستتتتتاء والمستتتتتنوخ. وأظهةح درامتتتتتة امتتتتتتق تتتتتالية دولية بشتتتتتأخ التعصيم المال  لص

فما فوة أقل من     ا   عام  60أخ مستتتتتتتوى التعصيم المال  لصنستتتتتتاء واألتتتتتتتخاص الذين تبصغ أعمارهم   2020 عام
وأعدح األرجنتين دورة درامتتتتتية ماتية التوجيه للالدة النستتتتتاء وقدمتها من تمل من تتتتتة عصي   ه 48) المتومتتتتتط. 

ة اوتياجاح مختصن تتتتتتةال  المستتتتتتهص ين  وقد امتتتتتتلادح ألندا من العصوم الستتتتتصوألية لتصبي   .ه 49) تتتتتتبكة اذنتةنت
الضتتتتتتتتتتتتتتعلتاء والمحةومين، بمن فيهم األتتتتتتتتتتتتتتتختاص التذين يواجهوخ تحتديتاح مةتبمتة بعتدم القتدرة عصي تغميتة  
نلقتتاتهم الشتتتتتتتتتتتتتتهة تتة؛ والتتدتتتل غية ال تتاف  أو غية القتتار؛ ونقس الخبةة ف  المنتاتتاح والختتدمتتاح المتتاليتتة؛  

لحساب؛ و ياب التعصيم الةقم  أو عدم إمكانية الومول إليه؛ وانخلاض مستو اح اذلمام بالقةاءة وال تابة وا
والحواجز النظتاميتة المةتبمتة بالاني أو العةة أو بأمتتتتتتتتتتتتتتبتاب أتةى؛ وا ثار الستتتتتتتتتتتتتتصبيتة النتاجمتة عن جالحة  

التستتتهيمح      ا   عن تستتتهيل المعاممح الم تتتة ية ل بار الستتتن، موضتتتح   ا  وأمتتتدرح الهند فيصم  .ه 50) 19-ةوفيد
وف  هونغ ألونغ، ال تتتين، وضتتتع ماصي المستتتتامة    .ه 51) لخدماح الم تتتة ية ف  المنزلالمتاوة مال تقديم ا

يتناول المستالل المالية عند التقاعد و هد  إلي تصبية اوتياجاح ألبار الستن     ا   متوتي     ا   والتاايف المال  بةناما
 .ه 52) والمتقاعدين الذين قد يواجهوخ معوباح ف  القةاءة

متاح المتاليتة المشتتتتتتتتتتتتتتارألتة ف  بةامج التاايف والتعصيم المتاليين. وف                                و  مصت ي بتانتظتام من مقتدم  الختد  - 28
المتعصل بتتالختتدمتتاح المتتاليتتة عصي أخ تتولي ال يتتانتتاح   393دولتتة بوليايتتا المتعتتددة القوميتتاح، ينس القتتانوخ رقم  

وف  ألولومبيتتا، ياتتي عصي   . ه 53) المتتاليتتة ت تتتتتتتتتتتتتميم وتنظيم وتقتتديم بةامج لصتاايف المتتال  للتتالتتدة المستتتتتتتتتتتتتتهص ين 
مؤمتستاح المالية ورابماح القما  المال  توفية بةامج التاايف المال  لصمستتهص ين بشتأخ المنتااح والخدماح  ال 

وف  هنتدوراس، تنس المبتادئ التوجيهيتة الواردة ف  لوال  تعز ز الشتتتتتتتتتتتتتلتا يتة والاقتافتة المتاليتة   . ه 54) الت  يقتدمونهتا 
لفتتتةا  عصي أخ تخ تتس جميع مؤمتتستتاح  واالهتمام بمستتتهص   الخدماح المالية ف  المؤمتتستتاح الخاضتتعة 
ومع ملتي، وتي المستتتتتتتتتتتتتتهص ين المصمين    . ه 55) النظتام المتال  الوطن  موارد ف  الميزانيتة لحممح التاايف المتال  

 اقت ادية هشة، أي المديونية الملةطة.     ا   يمكن أخ يواجهوا أوضاع 

  

   .https://home.treasury.gov/policy-issues/consumer-policy/financial-literacy-and-education-commission ه47)
 . https://www.oecd.org/financial/education/launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.htm ه 48) 

-https://www.oecd.org/finance/financial-education/supporting-financial-resilience-and-transformation ه 49) 

through-digital-financial-literacy.htm . 

 .عصي امتبياخ األون تادألندا رد  ه50)

 .https://www.ncfe.org.in/regulators-initiatives ه51)

 .https://www.ifec.org.hk/web/en/other-resources/multimedia/audio/learn-money-matters-in-retirement.page ه52)

 ./https://www.afi-global.org/publications/financial-education-in-latin-america-and-the-caribbean ه53)

 .https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/14374 ه54)

 ./https://www.afi-global.org/publications/financial-education-in-latin-america-and-the-caribbean ه55)
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 التحويالت المالية -جيم 

ة ن إلي بصدانهم األمتتتتتتصية، بما ف  ملي تحو مح من التحو مح المالية ه  تحو مح من المهاج -29
العمال المهاجة ن الذين يقدموخ تدماح مؤقتة ف  بصد المق تتتتد. وف  ألاية من الحاالح، يعتبة المهاجةوخ 
مستتتتتتتتتهص ين ضتتتتتتتتعلاء بستتتتتتتتبي الاهل بالقوانين والممارمتتتتتتتتاح المحصية أو اوتمال انخلاض مستتتتتتتتتو اح القدرة  

، وال ميما ف  اتاات 2019التحو مح الدولية وبصغت مستو اح ألبيةة ف  عام   االقت ادية. وقد تزايد تدفقاح
لصتمو ل الخارج . والتحو مح المالية ه  م تتدر أمتتامتت  لدتل      ا   رليستتي     ا   البصداخ النامية، وه  تمال م تتدر 

مصيار    714                                         ، ق د رح تدفقاح التحو مح العالمية بحوال  2019وف  عام  .ه 56) مصيوخ تتتتتخس  800أةاة من  
 .ه 57) مصيار دوالر منها نحو البصداخ المنخلضة والمتوممة الدتل 554والر، مع تدفل د

ولتحستتتتتتتتتين أوضتتتتتتتتتا  المستتتتتتتتتتهص ين، تومتتتتتتتتت  المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بأخ تعزز األطة   -30
التنظيمية تةتتتتيد ت صلة التحو مح المالية وتتتتلافيتها، بحي  يكلل تقديم معصوماح واضتتتحة لصمستتتتهص ين عن 

                                                                                             عار وآجال تسصيم األموال المحو لة، وأمعار ال ة ، وجميع الةموم والت اليف األتةى المةتبمة بعمصياح أم
وتةم  هتذت التتدابية إلي   .ه 58) تحو تل األموال المعةوضتتتتتتتتتتتتتتة، وألتذلتي عن الحصول الممكنتة إما لم يتم التحو تل
وهذا ما يعتة  به المق تد ) ه ز ادة المنافستة ف  الستوة وتخايض ت اليف التحو مح ف  نهاية المما .  

.  2030من أهدا  التنمية المستتتتتدامة، أي تلض ت اليف معاممح التحو مح بحصول عام   10من الهد  
وماموعة  8 ف  المالة ف  من تتتتتتاح مال ماموعة ال 10و 5                                        وقد ات لل عصي تخايضتتتتتتها بنستتتتتتبة تتةاوح بين  

ف  المالة  5تخايض ت اليف التحو مح بنسبة  ، مم 2020و لي ودود الةبع الاال  من عام   .ه 59) 20 التتتتتت 
 .ه 60)                   مصيار دوالر منو ا   15بتوفية أةاة من  

 المديونية المفرطة -دال 

إلي انتشتتار البمالة  2019- 2018                                                            أد ى الةألود االقت تتادي الذي أعقي األزمة المالية العالمية للتةة  -31
                           وتل لت البنو  المةألز ة ف     . ه 61) تي قبل األزمة والمشتتتتتتتاةل االقت تتتتتتتادية بستتتتتتتبي الديوخ ال بيةة الت  تةاةمت و 

العالم الظةو  النقدية بعد األزمة ومتتتتاعدح الةقمنة ف  إضتتتتلاء المز د من الستتتتممتتتتة والستتتتةعة    جميع أنحاء 
وتستتتتتالة الدتل، وانخلاض أمتتتتتعار اللالدة، ومتتتتتهولة الح تتتتتول    .ه 62) عصي عمصياح الح تتتتتول عصي االلتماخ

 .ه 63) اح االلتماخ االمتهمة  أدح إلي تةاةم مة ع الديوخ بين المستهص ين عصي االلتماخ، وموء تنظيم ممارم 

عت االلتماناح ال تتتغيةة نماة الح تتتول عصي االلتماناح ف  بعض البصداخ النامية، غية  -32                                                                                   وقد ومتتت 
  ةوض ألبيةة من المقتةضتين ف  بصداخ أتةى، مال جمهور ة تنزانيا المتحدة وألينيا، تعذر عصيهم متداد الق     ا   أخ أعداد 

  

 .https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html ه56)

 .https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33634 ه57)

 .66، اللقةة A/RES/70/186 ه58)

 .https://www.un.org/en/observances/remittances-day/background انظة ه59)

 .https://remittanceprices.worldbank.org/en/about-remittance-prices-worldwide ه60)

 .https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9817&langId=en ه61)

-https://unctad.org/osgstatement/international-monetary-and-financial-committee-and  انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ه62)

development-committee-0. 

 /https://www.eurodiaconia.orgو  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33495  انتتتتتتظتتتتتتة ه63)

wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Policy-Paper-Over-Indebtedness.pdf.  
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وف  األرجنتين، تعتبة مديونية المستتتتتتتهص ين الملةطة أود   .ه 64) بستتتتتتبي ممارمتتتتتتاح اذقةاض غية المستتتتتتؤولة
والمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة دليل عصي القصل ال بية    .ه 65) التحدياح الةليستتتتتتتتية الت  تواجهها الستتتتتتتتصماح

اح التستتو ة الامائية متتة عة وتتتلافة  إزاء المديونية، إم تصزم الدول األعضتتاء بالحةص عصي أخ ت وخ إجةاء
ةة لصمستتتتهص ين ولصمؤمتتتستتتاح التاار ة عصي ود متتتواء، بما ف  ملي اذجةاءاح                                                                                                  ومن تتتلة ورتي تتتة الت اليف وميستتت 

 .ه 66) المتعصقة بالمديونية الملةطة وواالح اذفمس

وارد المتاوة  ولصتغصي عصي المديونية الملةطة، يتعين أخ يكوخ المستتتتتتتهص وخ قادر ن عصي تعبلة الم -33
والومتول إلي التماناح ميستورة الت صلة و لي إجةاءاح إفمس فةدية. وباذضتافة إلي ملي، من المهم امتم  
مستتتتتو اح ألا ية من التاايف والتعصيم الماليين، بما ف  ملي المعةفة والمهاراح المزمة لوضتتتتع امتتتتتةاتياياح 

، والقدرة عصي توقع المخاطة المستتتتقبصية والنلقاح غية الميزنة، ومعةفة ألياية تاني الوقو  ف  فخا  الديوخ 
ف  المستتتتتتتاعدة عصي توضتتتتتتتي  والة      ا   مهم    ا   إياابي     ا   دور    ا  المتوقعة. وتؤدي المشتتتتتتتورة المت تتتتتتتصة بالديوخ أيضتتتتتتت 

المتدينين، وتحتديتد أولو تاح اذجةاءاح الت  يتعين عصيهم اتختامهتا، وتيستتتتتتتتتتتتتتية الملتاوضتتتتتتتتتتتتتتتاح مع التدالنين،  
لهم عصي نحو أفضتل وتحديد مواعيد الستداد. فعصي متبيل الماال، أنشتأح البةتغال  ومستاعدتهم عصي إدارة أموا

تتبكة مستاعدة لصمستتهص ين المدينين، لدعم المستتهص ين الذين يواجهوخ متعوباح ف  امتاال   2013ف  عام 
 االلتزاماح بموجي اتلاقاح االلتماخ، وتتمال مهمتها ف  إعمم المستتتتتتهص ين المعةضتتتتتين لخمة التخصن عن
الستتتتتتداد أو الذين هم باللعل متأتةوخ عن الستتتتتتداد )مع إتاوة الومتتتتتتول الماان  إلي ال ياناح الت  تشتتتتتتكل  

من الشتتبكةه، ودعمهم ف  تحصيل المقتةواح المقدمة من مؤمتتستتاح االلتماخ، أي ما إما ألانت منامتتبة     ا   جزء
ح مع مؤمتتتتتتستتتتتتاح االلتماخ؛  لصوضتتتتتتع المال  لصمستتتتتتتهص ين وأهدافهم واوتياجاتهم؛ ومةافقتهم أثناء الملاوضتتتتتتا

، درامتتتتتتتة  2013ونشتتتتتتتةح الملوضتتتتتتتية األوروبية، ف  عام   .ه 67) ودعمهم ف  تقييم مدى القدرة عصي االقتةاض
وول المديونية الملةطة لألمتتتتة األوروبية، والت  تص تتتتت إلي أخ المشتتتتورة الشتتتتخ تتتتية بشتتتتأخ الديوخ ألانت 

وف  تمتة عمتل الختدمتاح المتاليتة   .ه 68) لألمتتتتتتتتتتتتتتة  واوتدة من أةاة األدواح فعتاليتة لمعتالاتة المتديونيتة الملةطتة
، مألةح الملوضتتتتية األوروبية أنها "متتتتتستتتتعي إلي إدتال معايية ومبادئ مشتتتتتةألة 2017االمتتتتتهمةية لعام 

 لتقييم الادارة االلتمانية ذقةاض المستتتتهص ين والعمل عصي وضتتتع ماموعة دنيا من البياناح لتبادلها بين متتتامح 
 .ه 69) الادارة االلتمانية عبة الحدود"  االلتماخ ف  عمصياح تقييم

   ا  وف  األرجنتين، تعد المديونية الملةطة واذقةاض المستتتتتتتتتتتتتؤول من المااالح الت  تتتتتتتتتتتتتتكصت تحدي  -34
                                                                                 بالنستتتتتتتبة لصمستتتتتتتتهص ين. وامتتتتتتتتاابة لذلي، ن ظ مت وممح عصي ومتتتتتتتالط اذعمم االجتمائية، للالدة    ا  تتتتتتتتديد

الوع  بالغل والممارمتتاح التاار ة الخادعة وغية المن تتلة المستتتهص ين الضتتعلاء، مال ألبار الستتن، لز ادة  
، وافقتتت البةاز تل عصي القتتانوخ االتحتتادي 2021وف  عتام    .ه 70) ف  القمتتا  المتتال  ولمنع المتتديونيتتة الملةطتة

مال ألبار       ا ، المتعصل بالمديونية الملةطة، والذي يهد  إلي وماية المستتتهص ين األةاة ضتتعل   14.181/21رقم 
  ل ممارمتتتتاح التمانية مستتتتؤولة، وتوفية المعصوماح الت  ياي اذف تتتتاح عنها قبل توقيع عقد.الستتتتن، من تم 

  

 -http://documents.worldbank.org/curated/en/515771621921739154/Consumer-Risks-in-Fintech-New ه 64) 

Manifestations-of-Consumer-Risks-and-Emerging-Regulatory-Approaches-Policy-Research-Paper . 

 .امتبياخ األون تاد األرجنتين عصيرد  ه65)

 .40، اللقةة A/RES/70/186 ه66)

 https://www.consumidor.gov.pt/consumidor_4/rede-de-apoio-ao-consumidor-endividado.aspx and ه67)

https://clientebancario.bportugal.pt/en/assistance-network-indebted-consumers. 

 -https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/final-report-on-over-indebtedness-of-european-households ه 68) 

synthesis-of-findings_december2013_en.pdf. 

 .https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0139&from=EN ه69)

 .عصي امتبياخ األون تاداألرجنتين رد  ه70)
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متتتتيما ألبار الستتتتن  عصي "آلياح لمةاقبة اذعمناح ومكافحة مضتتتتايقة المستتتتتهص ين، وال   ا  و نس القانوخ أيضتتتت 
 .ه 71) األميين أو المةضي أو أوللي الذين هم ف  والة ضعن متلاقم،  يما يتعصل بااللتماخ" أو

  ،19- و مكن تيستتتية تاني المديونية الملةطة ف  أعقاب ال تتتدماح االقت تتتادية، مال جالحة ألوفيد  -35
من تمل مز ج من األدواح التالية: تلض ت صلة الح تتتتتتتتتول عصي الخدماح االلتمانية؛ وعدم المعاقبة عصي 

ما الوقن االتتياري متتتتتتي  عدم متتتتتتداد الديوخ، مال التح تتتتتتيل القستتتتتتةي لصديوخ وتلض الادارة االلتمانية، ال
لصةهن العقاري دوخ إعادة ت تتتتنيف الادارة االلتمانية؛ ووضتتتتع ممارمتتتتاح تاار ة جيدة لفقةاض المستتتتؤول؛ 
وتنظيم وممح لتوئية وتعصيم المستتتهصي بالمستتالل المالية للالدة المستتتهص ين الضتتعلاء والمحةومين؛ وتعز ز  

 مال تقديم معصوماح مضصصة أو تادعة. إنلام القانوخ ضد الممارماح التاار ة غية المن لة

 الرقمنة -هاء 

                                                                                       تظهة رقمنة األمتتتتتتتواة المالية إمكاناح ألبيةة ف  تعز ز رفا ية المستتتتتتتتهصي، إم توف ة لصمستتتتتتتتهص ين   -36
أفضتتتل لصومتتتول إلي الخدماح المالية. ألما ومتتتعت نماة مقدم  الخدماح المالية من تمل دتول     ا  فةمتتت 

 وتسهيل التسوة المقارخ والتحول بين المنتااح.مشارألين جدد، وتعز ز المنافسة 

، أطصقت أةبة تتتتةألة لشتتتبكاح الهاتن المحمول ف  ألينيا أول تدمة مالية متنقصة 2007وف  عام  -37
  الت  تستتتتتتتم  بنجةاء المعاممح المالية عبة الهواتن، مما يصغ  ت اليف التنقل   M-PESAف  البصد، وه  تدمة  

 خ تومتتتتتيع نماة الخدمة ليشتتتتتمل إمكانية الح تتتتتول عصي االلتماخ والتأمين،  وغيةها من الت اليف. وقد تم ا
و رمتتال التحو مح عبة الحدود، ودفع اللواتية وتعبلة رمتتيد الهواتن، و دارة االدتار. وزاد الشتتمول المال  

لة ف  الما 75إلي أةاة من    2006ف  المالة ف  عام    27ف  ألينيا، بلضتتل امتتتخدام األموال المتنقصة، من  
ف  عدد المشتتتةألين      ا   متتة ع   ا  ، ومن المتوقع أخ يشتتهد متتوة الهواتن المحمولة ف  أفة ايا نمو 2016ف  عام 

  ف  المالة  10ولدى أةاة من   . ه 72) 2025و   2019مصيوخ مشتتتتتة  بين عام    140الادد، لي تتتتل إلي ووال  
  دل ف  جميع أنحاء العالم،من البالغين ف  أفة ايا جنوب ال تتتحةاء ال بةى وستتتاب مال  متنقل، وهو أعصي مع 

 .ه 73) وما فتلت تتزايد المعدالح ف  غةب أفة ايا وتارجها

تهتديتداح لصمستتتتتتتتتتتتتتهص ين، ماتل أنوا  االوتيتال الاتديتدة، وانعتدام األمن    ا  ومع ملتي، تخصل الةقمنتة أيضتتتتتتتتتتتتت  -38
تتتارح إيماليا وزامبيا  عصي امتتتبياخ األون تاد، أ     ا                                                           الخ تتومتتية، وانعدام التنظيم واذتتتةا  أو عدم أللايتهما. ورد   أو 

وألنتدا وألينيتا إلي عمصيتاح الختدا  والغل ف  األمتتتتتتتتتتتتتواة المتاليتة الةقميتة بتاعتبتارهتا أوتد التحتديتاح الةليستتتتتتتتتتتتتيتة الت   
ألبيةة من المستتتهص ين أمام منتااح مالية    ا  يواجهها المستتتهص وخ، وأتتتارح بولندا إلي أخ الةقمنة باتت تضتتع أعداد 

نتةنت. وف  هذا ال تدد، تةمتد ألمانيا المخاطة المحتمصة لصمستتهص ين الت   معقدة ومتهصة الومتول عصي تتبكة اذ 
و مكن أخ يتلاقم هذا االتاات بستتتتتتتبي  ياب التعصيم    . ه 74) تنشتتتتتتتأ ف  مااالح الت نولوجيا المالية والعممح المشتتتتتتتلةة 

تهص وخ المستتتتنوخ  الةقم ، مما يؤدي إلي أنوا  جديدة من االمتتتتتبعاد المال . وعصي متتتتبيل الماال، قد يتخصن المستتتت 
 يما يتعصل بمستتتو اح القدرة الةقمية نتياة مز ج من العوامل المةتبمة بال تتحة والقدرة      ا   عن نظةالهم األمتتغة متتن 

  . ه75)                                ماتمعة تاعل المستتتتتتتنين أةاة ضتتتتتتتعلا    المعة ية، ونتياة الةقمنة الستتتتتتتة عة لألمتتتتتتتواة المالية. وهذت العوامل 
  

-https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fc8b9aa8-5672  :انظة ؛عصي امتتتتتتتتتتتبياخ األون تادالبةاز ل د ر  ه71)

4167-8768-69b810c15c7b.  

 .أ2021األون تاد،  ه72)
 .https://unctad.org/news/mobile-money-holds-key-financial-inclusion-africa-experts-say ه73)

 .عصي امتبياخ األون تادألمانيا رد  ه74)
-https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Financial-Consumer-Protection-and-Ageing ه75)

Populations.pdf. 
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      ا ، لبصداخ. فل  إندونيستتتتتتيا، يبصغ معدل الةجال الااهز ن رقمي فاوة ألبيةة بين الانستتتتتتين داتل ا   ا  وهنا  أيضتتتتتت 
ف    45و مكنهم امتتتتتخدامه لتنز ل التمبيقاح والومتتتتول إلي المواقع الشتتتتبكية، نستتتتبة     ا   مألي     ا   يمص وخ هاتل أي

 .ه 76) ف  المالة ف  ملو  النساء 38المالة، ف  وين ال يتااوز هذا المعدل نسبة 

الشتتتتتتتتعبية، مألة البني المةألزي أخ األدواح الةقمية تتستتتتتتتتم باللعالية   وف  جمهور ة الو الديمقةاطية -39
  . ه 77) إلي اتستتتتا  اللاوة الةقمية    ا   والنااعة فقط بالنستتتتبة لصمستتتتتهص ين الذين اعتمدوا هذت الت نولوجياح، مشتتتتية 

ف  المالة فقط من الناس ف  أقل   20، إلي أخ 2021وأتتتتتتتتتار األون تاد، ف  تقة ة االقت تتتتتتتتاد الةقم  لعام 
وعموة عصي   .ه 78)                      وأمتتعار مةتلعة نستتبيا      ا   يستتتخدموخ اذنتةنت، وبستتةعاح تنز ل منخلضتتة نستتبي    ا  لبصداخ نمو ا

وقد   .ه 79) ملي، توجد داتل البصداخ فاواح ألبيةة بين المناطل الة اية والحضتتة ة، وألذلي بين الةجال والنستتاء
تبكة إنتةنت ملتووة وآمنة، مع مةاعاة مألة األون تاد أنه ينبغ  توفية إمكانية الومول بأمعار معقولة إلي  

لها،     ا   اوتياجاح المستتتتنين والمستتتتتهص ين المعوقين الذين قد يكونوخ أقل دراية باألدواح الةقمية أو أقل ارتياو
 .ه 80) وبالتال  أةاة عةضة لموتيال الةقم 

 !Hey, sisterوف  غتانتا ومموي وأوغنتدا، ومصتة التعصيم المتال  الةقم  الت  تقودهتا الحكومتة "  -40

Show me the mobile money وه  تهد  إلي تزو د النستتتتتتتتتاء بالمهاراح  2020!" أطصقت ف  عام ،
واتخذح ماليز ا تمواح لتستتتهيل تحستتتين التعصيم المال    .ه 81) المزمة المتتتتخدام الخدماح المالية الةقمية باقة

ة ة عبة اذنتةنت تستتتتتتتتتتهد  عن طة ل تنظيم ندواح تتتتتتتتتته 19-الةقم  بين ألبار الستتتتتتتتتن تمل أزمة ألوفيد
المستتتتهص ين المستتتنين الذين يمكنهم الومتتتول إلي اذنتةنت، مع التةأليز عصي الومتتتول الةقم  إلي منتااح 

وف  جمهور ة تنزانيا المتحدة،  .ه 82) وتدماح متتتتتتتتتتتتتوة رأس المال والتوئية بمستتتتتتتتتتتتتالل الخدا  والغل الةقميين
فتاة وتابة مةاهقة،  400التعصيم هواتن مألية لتتتتتتتما يعادل بةنامج لتمكين المةاهقاح والشاباح من تمل        وف ة

 . ه83) وهو ما مم  لهن بتحسين معارفهن ومهاراتهن الةقمية ف  ماال االت االح والتلاعمح عبة اذنتةنت

                                                                                        ولعتتدم المستتتتتتتتتتتتتتتاس بلوالتتد الةقمنتتة، ينبغ  لصبصتتداخ أخ تةأل ز المز تتد من مواردهتتا عصي تعز ز التعصيم  -41
ع التةأليز بشتتكل تاص عصي المستتتهص ين الضتتعلاء، مال ألبار الستتن والنستتاء واألتتتخاص  المال  الةقم ، م

 موي اذعاقة، ومةاعاة الخ الس والمزايا والمخاطة اللة دة لصخدماح والقنواح المالية الةقمية.

  

-https://www.povertyactionlab.org/blog/11-23-20/improving-womens-digital-literacy-avenue ه76)

financial-inclusion. 

-https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Financial-consumer-protection-and-financial ه77)

literacy-in-asia-in-response-to-covid-19.pdf. 

 Digital Economy Report 2021: Cross-Border Data Flows and Development – For  ،ب2021األون تاد،  ه78)

Whom the Data Flow ،احرقم المبيع )منشوراح األمم المتحدة E.21.II.D.18، جنيفه. 

 المةجع نلسه. ه79)

 .TD/B/C.I/CPLP/23 ه80)

  .https://www.siaedge.com/show-me-the-mobile-money ه81)

-https://www.oecd.org/finance/financial-education/supporting-financial-resilience-and ه82)

transformation-through-digital-financial-literacy.htm. 

-https://en.unesco.org/news/adolescent-girls-and-young-women-tanzania-expand-digital-literacy ه83)

and-skills. 
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 توصيات تتعلق بالسياسات العامة ومسائل للمناقشة -       رابعا   

لحماية المستتتهصي تومتتياح مصمومتتة بشتتأخ وماية مستتتهص   تقدم مبادئ األمم المتحدة التوجيهية  -42
الخدماح المالية. والنظام المال  الذي يعمل بشتتتكل جيد يقتضتتت  وضتتتع إطار قانون  ومتتتيامتتت  متتتصيم يحدد 

واضحة تتمال ف  وماية ومول المستهص ين إلي الخدماح المالية مع تنظيم مصو  مقدم  الخدماح.      ا   أهداف
لمااالح ماح األولو ة الحالية بالنستبة لصدول األعضتاء الشتمول المال ، والتاايف وعند الايام بذلي، تشتمل ا

إلي المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة،     ا   والتعصيم، والتحو مح المالية، والمديونية الملةطة، والةقمنة. وامتتتتتتتناد
فنخ بعض التومتتتتتتتياح    ودليل األون تاد بشتتتتتتتأخ وماية المستتتتتتتتهصي، والةدود الواردة عصي امتتتتتتتتبياخ األون تاد،

 المتعصقة بالسيامة العامة لحماية المستهصي المال ، بما ف  ملي التاايف والتعصيم الماليين، ه  ألما يص :

متتتتتن األطة القانونية المنامتتتتتبة لحماية وقوة المستتتتتتهصي ف  الخدماح المالية وتحدياها  )أه 
 بانتظام؛

 وارد المزمة ألداء مهامها؛إنشاء وتعز ز هيلاح رقابة لديها ال موياح والم )به 

تعز ز وضتتتتتماخ الممارمتتتتتاح التاار ة الايدة، مع التةأليز عصي المعامصة العادلة والمن تتتتتلة؛   ) ه 
  وقواعد الستتتتتصو  األتمقية؛ واذف تتتتتاح والشتتتتتلا ية؛ والتاايف والتوئية؛ ووماية ت تتتتتومتتتتتية المستتتتتتهص ين؛ وتوافة 

 تسو ة المنازعاح؛

تعددة أمتتتحاب الم تتتصحة لتعز ز الومتتتول إلي الخدماح  ت تتتميم وتنليذ امتتتتةاتياياح م )ده 
 المالية والشمول والتاايف والتعصيم؛

 تنليذ مياماح فعالة بشأخ التحو مح المالية والمديونية الملةطة لصمستهص ين واذفمس؛ )هه 

 تسخية إمكاناح الةقمنة ف  الخدماح المالية مع وماية المستهص ين من التهديداح الناتلة.  )وه  

قد يةغي المندوبوخ المشارألوخ ف  الدورة السادمة للة ل الخبةاء الحكوم  الدول  المعن  بقوانين   -43
 ومياماح وماية المستهصي النظة ف  المسالل التالية:

 ما ه  التحدياح الاديدة الت  تواجه المستهص ين ف  األمواة المالية؟ )أه 

  ة المستتتهصي لتصبية اوتياجاح المستتتهص ين ةيف يمكن تحستتين أدواح قوانين ومتتيامتتاح وماي  )به 
 بشكل أفضل؟

 ما ه  أةاة الومالل فعالية لتعز ز التاايف والتعصيم الماليين؟ ) ه 

 ةيف يمكن لألون تاد أخ يدعم الدول األعضاء لز ادة تحسين وماية المستهصي المال ؟ )ده 
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