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 شكر وتقد�ر 

الخبير الدولي أعد هذا التقرير روبن سيمبسون، 
مجال حماية المستهلك وخبير استشاري في  في

،  )األونكتاد(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
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المتعلق   19-كوفيد جائحةلالستجابة ل الفني

الحماية االجتماعية لالستجابة   تعزيز" بـ
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 �نفيذي ملخص

عد  تعزيز حماية المستهلك في "تقرير عن هذا الا�
ذلك الصحة   في بما(الخدمات الصحية توفير 

من قبل  "19-كوفيد في أعقاب جائحة )اإللكترونية
  )األونكتاد( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

، وهو بترجمته إلى اللغة العربيةاإلسكوا وقامت 
حساب األمم المتحدة مشروع تنفيذ  فييساهم 
بة تعزيز الحماية االجتماعية لالستجاحول للتنمية 

الذي يهدف إلى تعزيز القدرات  19-كوفيد جائحةل
الوطنية على تصميم سياسات الحماية االجتماعية 

، من أجل  المساواة بين الجنسينوتنفيذها، من منظور 
وزيادة القدرة على   جائحةال التعافي السريع من

الصمود، وخاصة للفئات السكانية األضعف، تجاه اآلثار 
 ة في المستقبل.السلبية للصدمات الخارجي

اسُتلهم هذا التقرير من كلمات األمين العام لألمم  
 2في  جائحةالمتحدة خالل األيام األولى لل 

ال يمكننا ببساطة العودة  ": 2020أبريل / نيسان
، بما فيها  19-جائحة كوفيد كنا عليه قبل ما إلى

المجتمعات غير الضعيفة بالضرورة تجاه األزمات.  
 ."بناء عالم أفضلنحن بحاجة إلى 

تحدد هذه الورقة مجموعة أوسع من وظائف حماية  
المستهلك التي تتصل بالصحة وتهدف إلى رسم  

تهدف إلى اقتراح  و الروابط بين هذين المجالين.  
المساهمات التي يمكن أن تقدمها مفاهيم وتدخالت  

حماية المستهلك في مجال الصحة. كما تستكشف  
فاهيمي، وتدرس  نطاق التبادل التشغيلي والم 

إمكانية تطبيق مبادئ المستهلك على التطورات  
الناشئة مثل الصحة اإللكترونية والمخاوف  

المصاحبة لها مثل تلك المتعلقة باالستبعاد الرقمي  
والخصوصية. يتم إدراج الخدمات الصحية في  
السياق الواسع للحماية االجتماعية، مع اإلشارة،  

األشخاص الذين    بشكل خاص، إلى الحاجة إلى دمج 
يعملون ويعيشون في القطاعات والمجتمعات  

في الخدمات الصحية واالجتماعية،    النظامية  غير 
مع تحديد العناصر التي يمكن أن تساهم فيها حماية  

المستهلك. ُتعلّق الورقة على التفاعل بين مختلف  
الوكاالت الوطنية واألطر القانونية والمؤسسية  

مكنة على هذه الهيكليات،  الدولية والتعديالت الم 
مثل أمناء المظالم، للتوسط في الشكاوى واقتراح  

تحسينات على نوعية الخدمات، وعلى هيئة  
تنظيمية للخدمات لمعالجة القضايا الرئيسية مثل  

القدرة على تحمل التكاليف. تقّدم الورقة وصفاً  
، وتقترح الُنهج  19- لالستجابات اإليجابية لكوفيد 

 اعدة المستهلكين. المستقبلية لمس 

أخيرًا، يضع التقرير في نهايته توصيات إلى صانعي  
القرار على المستوى الحكومي ووكاالت حماية  

المستهلك لدراسة القضايا المقترحة من أجل  
 المبادرات المحتملة والتعاون والتبادل.
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 مقدمة

يساهم هذا التقرير في المرحلة األولى من مشروع 
تعزيز "حول األمم المتحدة للحماية االجتماعية 

: تحديد جائحةالحماية االجتماعية لالستجابة لل 
الفئات الضعيفة، والمساعدة على التعافي وبناء القدرة  

يندرج المشروع ضمن حساب التنمية   .1"على الصمود
  العامة األمانةفي  برنامج  وهو ،ألمم المتحدةفي ا

  تعزيز" إلى يهدفو  ،القدرات  لبناء المتحدة لألمم
 المؤسسات في الناشئة والثغرات القائمة القدرات

  الحماية أنظمة تخطيط عن المسؤولة األساسية
  البناءاالجتماعية وتصميمها وتنفيذها، من أجل إعادة 

. وهو يستلهم من  "19-بشكل أفضل استجابة لكوفيد
كلمات األمين العام لألمم المتحدة خالل األيام األولى  

يمكننا ببساطة العودة إلى ما كنا عليه   ال": جائحةلل 
لمجتمعات  حتى بالنسبة ل ، 19-قبل جائحة كوفيد

  بناءالضعيفة تجاه األزمات. نحن بحاجة إلى  غير
 .)2020أبريل  / نيسان 2( "أفضل عالم

لصحية بشكل  في هذا السياق، يتجلى دور الخدمات ا
أوضح من أي وقت مضى. قد يكون الدور، أو الدور  

المحتمل، لحماية المستهلك في مجال الصحة  
، طبقت  19-واضح للكثيرين. خالل جائحة كوفيد غير

الدول األعضاء، على نطاق واسع، إجراءات مراقبة  
بعض الممارسات مثل التالعب في أسعار  الحد من و

ئة، أو اإلعالنات المنتجات الصحية في سوق التجز
، وهي إجراءات "السحريةالعالجات "المضللة عن 

معروفة. تذهب هذه الورقة إلى أبعد من ذلك، إذ تحدد 
أوسع لممارسات حماية المستهلك التي تنطبق   اً نطاق

على الصحة، وترسم الروابط بين هذين المجالين.  
ومن األهمية بمكان وجود هذه العملية ضمن مجموعة 

 
1 UN (2020). https://www.un.org/development/desa/da/wp-

content/uploads/sites/52/2020/08/2023Y_Strengthening-Social-Protection-for-Pandemic-Response-pdf. 

ماية االجتماعية سريعة التغير، والتي تشكل  آليات الح
الصحة عنصرًا رئيسيًا فيها. تشمل هذه اآلليات دعم  

الدخل ألولئك الذين أصيبوا بالمرض والذين أخرجوا  
أو االنكماش / من العمل نتيجة تدابير الحجر الصحي و

االقتصادي الحاد. يعاني العديد من هؤالء الناس، 
شاكل خطيرة ألسباب  كونهم مستهلكين وعمال، من م

 تؤثر على الصحة. 

يحدد   ، بل19-ال يقّيم التقرير االستجابات تجاه كوفيد
االحتياجات التي ظهرت، والتي تنطبق بالتالي على  

عن المراحل  األوبئة المحتملة في المستقبل، فضالً 
المتبقية من األزمة الحالية، التي قد تدوم من الناحية  

خفضة الدخل أكثر من تلك  االقتصادية في البلدان المن
المرتفعة الدخل. يأخذ التقرير في االعتبار األثر 

االقتصادي والحاجة إلى حماية األشخاص الذين 
يعملون في االقتصاد غير النظامي والذين يتم، 
بالتالي، استبعادهم من العديد من استحقاقات 

الحماية االجتماعية، بما في ذلك أحيانًا، الرعاية  
 سورة التكلفة.الصحية المي

باإلضافة إلى اإلحصاءات المتعلقة باألمراض  
، ُتعطي األرقام المتعلقة  جائحةوالوفيات المتعلقة بال

، وهي بالطبع في حالة قاتماً  بالفقر خالل األزمة مؤشراً 
ر مستمر. في الواقع، تسوء التقديرات مع تفاقم  تغيّ 

. فمثالً، توقعت دائرة اإلحصاء التابعة لألمم  جائحة ال
المتحدة التي تقدم تقاريرها إلى لجنة تنسيق األنشطة  

أن يرتفع معدل  2020أغسطس / اإلحصائية في آب
أي نسبة سكان العالم الذين يعيشون   –الفقر العالمي 
مليون    632من  –دوالر في اليوم  1.90على أقل من 

https://www.un.org/development/desa/da/wp-content/uploads/sites/52/2020/08/2023Y_Strengthening-Social-Protection-for-Pandemic-Response-pdf
https://www.un.org/development/desa/da/wp-content/uploads/sites/52/2020/08/2023Y_Strengthening-Social-Protection-for-Pandemic-Response-pdf
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ويشير البنك الدولي،   .2مليون نسمة  665نسمة إلى 
في التوصل إلى تقدير حسابي أعلى قليالً، إلى أن هذه  

 .19983هي أول زيادة عالمية في الفقر منذ عام 

إلى   المذكور سابقاً مشروع  المع ذلك، تشير ورقة 
وفقًا لبعض التقديرات، قد يقع ما يصل  "يلي:  ما

مليون شخص في براثن الفقر المدقع، ما  400 إلى
تجاه االنخفاض الذي استمر على مدى عقدين يعكس ا

مليار شخص   1.6من الزمن. ويمكن أن يتعرض نحو 
ل  بُ إلى خطر فقدان ُس   النظامييعمل في القطاع غير 

عيشهم، ويفتقر الكثير منهم إلى الحصول على أي  
 .4"شكل من أشكال الحماية االجتماعية

تفاقم  ، إنما جائحةبدأ العديد من هذه المشاكل قبل ال
بسببه. يذكر تقرير مشروع الحماية االجتماعية  

إعطاء األولوية للضرورة الملحة "الحاجة إلى 
للتخفيف من اآلثار غير المباشرة على حياة الماليين  

من الناس من خالل عدة أمور منها إدماج حقوق  
ذلك  يلي اإلنسان في إطار تحديد الفقر والضعف وما

 . "االجتماعية وتكييفها من توسيع نطاق آليات الحماية

ال حاجة إلى العمل على النقاط المذكورة أعاله هنا،  
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي عالقة هذه  

النقاط بحماية المستهلك؟ الجواب هو: إذا كان جزء  
من السياسة الصحية هو االستجابة للمسار بين األزمة  

اآلخر من  الصحة وصوالً إلى أزمة العمل، فيصبح البعد 
اآلثار االقتصادية هو التحول من األزمة الصحية إلى  

أزمة المستهلكين. أظهر مسح قدمته منظمة 
،  2020مارس / في آذار ) CI(المستهلكين الدولية 

االتحاد العالمي لجمعيات المستهلكين، األمر على 
:  2020أبريل / النحو التالي، في وقت مبكر من نيسان

 
2 UNCTAD, Committee for the Coordination of Statistical activities (2020). How Covid19 is changing the world: a 

statistical perspective . 

3 World Bank (2020). World Bank Group & Covid19. Latest news, 3 August 2020. 

4 DA 13 Project document, Strengthening Social Protection for Pandemic Response, 13 August 2020. 

5 Consumers International (2020)  .https://www.consumersinternational.org/ )2020مارس / آذار  26في  اسُترجعت( . 

كل شيء أزمة صحية ولكنه هو أوالً وقبل  19-كوفيد"
يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة مالية بالنسبة للعديد  

من المستهلكين. قد ال يستطيع األشخاص المرضى، 
ن يقومون برعاية آخرين، أو في العزل، العمل،  يالذ أو

وقد يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات 
المالية بالطريقة المعتادة، وقد يكونون كذلك أكثر 

كل القضايا التي لها تأثير مباشر   –ة لالحتيال عرض
. وكان هذا التوقع دقيقًا "على أموالهم الشخصية

 .5للغاية، وبشكل أكبر في البلدان المنخفضة الدخل

التدابير التي تتخذها وكاالت  هذا التقريريستعرض 
حماية المستهلك لحماية المستهلكين من الممارسات  

ال. كما يحدد الحاجة إلى السيئة، مثل عمليات االحتي
اتخاذ ترتيبات بعيدة المدى للتعامل مع التزامات 

المستهلكين طويلة األجل، مثل سداد االئتمان 
االستهالكي، واإليجارات، أو القروض السكنية.  

القوة " بـمناقشتها في إطار التدابير المتعلقة  ويتم
في لغة التأمين باسم  المعروفة أحياناً (، "القاهرة

. لن تكتمل إدارة األثر االقتصادي ")قضاء وقدر"
 البعد االستهالكي. بدون

يساهم هذا التقرير في تحسين حماية المستهلك في  
تقديم الخدمات الصحية من خالل استكشاف نطاق  

والمفاهيمي، ودراسة إمكانية تطبيق  العمليالتبادل 
مبادئ المستهلك على التطورات الناشئة مثل الصحة 

اإللكترونية واالهتمامات المصاحبة مثل تلك المتعلقة 
 ية. باالستبعاد الرقمي والخصوص

يتولى التقرير تمثيل المستهلكين وإنصافهم بهدف 
آليات تحسين الجودة بما في ذلك معالجة تعزيز 

مظالم المستهلكين. كما يتناول التفاعل بين مختلف  
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 اتوالمؤسسالوكاالت الوطنية واألطر القانونية 
 مفهوم التنظيم القطاعي للنظر فيه.  كما يطرحالدولية. 

مجالي  فيتحديات المماثلة يناقش التقرير موضوع ال
العامة لحماية المستهلك والصحة. ركزت  السياسة

حماية المستهلك حتى اآلن على معامالت البيع 
 في إمكانية الحصول على  النظر من بالتجزئة، بدالً 

 الخدمات العامة.

في سياق و يعتبر هذا االتجاه في صدد التحول. 
العالمية مختلف، بينما كانت منظمة الصحة  

بشكل قوي على النفاذ الشامل إلى  دائماً  تركز 
يتحقق في وهو هدف لم  الخدمات الصحية،  

سيما في القطاعات األقل  العملية، ال الممارسة 
 من المجتمعات واالقتصادات، وهي قطاعات  نظامية 

ر الديمغرافي، نمت بشكل كبير في ظل التغيّ 
 ذلك التوسع الحضري. في  بما 

متالزمة الفقراء يدفعون "كانت النتيجة إعادة إنتاج 
في القطاع الصحي التي تم تحديدها في أبحاث  "أكثر

سياسة المستهلك خالل الستينيات والسبعينيات في  
أسواق التجزئة في البلدان المرتفعة الدخل، والتي  

ر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  مؤتملفت إليها 
االنتباه في دليل حماية المستهلك لعام  )األونكتاد(

ينعكس ذلك اليوم في البلدان المنخفضة و. 2017
الدخل من خالل ارتفاع مستويات إنفاق المستهلكين  
من ذوي الدخل المنخفض من أموالهم الخاصة خارج  

وبالتالي انخفاض مستويات م الحماية االجتماعية، ُظ نُ 
النفاذ. وبرزت هذه المتالزمة بشكل أكبر بسبب جائحة 

.19-كوفيد
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 في عالم متغير  االجتماعيةالحماية  .1

ا�ساق الحماية االجتماعية  .ألف
 النظامية القطاعات غير  مع

من مجال أوسع    مفهوم الحماية االجتماعية جزءاً  عدّ يُ 
للسياسات العامة، يمكن تقسيمه إلى أنظمة مختلفة  

تتعلق بالتأمين االجتماعي والمساعدة االجتماعية  
والخدمات الصحية األساسية وأنظمة المعلومات. 

سياق األوبئة الحالية والمحتملة في المستقبل،   في
كل آليات الحماية االجتماعية جزءًا رئيسيًا من  تش

االستجابة، ليس فقط كجزء من الخدمات الصحية أو  
وزارات الصحة، بل جزء من نطاق أوسع للتدخل العام. 

مع ذلك، فقد تغير العالم منذ إنشاء آليات الحماية  
االجتماعية ألول مرة في البلدان المرتفعة الدخل. في  

بشكل جيد، وتتميز، في أزمة  مُظ حين خدمت هذه النُ 
اليوم، بكونها ترتكز على بنية تحتية قائمة أصالً، فإن  
هناك ما يدعو إلى القلق عند النظر في إمكانية بقائها  

 سيما في البلدان النامية. على المدى الطويل، ال

تشير التقديرات األخيرة لمنظمة العمل الدولية إلى أن  
لسكان العاملين في من ا في المائة 61(ملياري شخص 

 النظامييكسبون عيشهم من االقتصاد غير  )العالم
من إجمالي العمل في البلدان  في المائة 90الذي يمثل 

 
6 Bonnet F, Vanek J, Chen M, WIEGO (2019). Women & men in the informal economy: a statistical brief. ILO 2019, 

providing definitions of the informal economy and summarising findings of Women & men in the informal economy: 
a statistical picture. ILO 2018. Informal sector is defined as consisting of ‘a subset of unincorporated enterprises 

not registered with a national governmental authority’. It does not include production for own consumption such as 
subsistence farming.   1الشكل . 

7 UN, Policy brief (2020). Covid19 in an urban world. July 2020, p. 3. Women are more vulnerable given their 
greater preponderance than men in the informal economy, especially in the LICs. (Source WIEGO for ILO. 2019) To 

take just one example, in urban areas of Ghana, women make up over 80% of the 1.3 million market traders and 
street vendors. (Source WIEGO for ILO. 2019) To take just one example, in urban areas of Ghana, women make up 

over 80% of the 1.3 million market traders and street vendors. Source: Rachel Moussié and Silke Staab Three 
ways to contain COVID-19’s impact on informal women workers, UN Women newsletter, 18 May 2020 . 

 . 11و 10. الفقرتان )2015(. توصية بشأن االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم 204منظمة العمل الدولية، التوصية رقم  8

المنخفضة الدخل، وثلثي البلدان ذات الدخل 
في البلدان ذات الدخل   في المائة  18المتوسط، مقابل 

 أفريقيا في ينالنظامي غير العمال أن ّدريق .6المرتفع 
في المائة من   80ا ما يقرب من فقدو الالتينية وأمريكا
تؤكد هذه   .7خالل الشهر األول من األزمة  دخلهم

اإلحصاءات المرعبة القلق الذي أعرب عنه مكتب  
وتناوله قرار منظمة  2015العمل الدولي في عام 

بشأن االنتقال من االقتصاد  204العمل الدولية رقم 
، الذي يدعو  النظاميالقتصاد إلى ا النظاميغير 

األعضاء إلى اعتماد إطار سياسات يتناول  الدول
توفير   ل الحصول على الخدمات المالية...بُ توفير ُس "

الوصول إلى الهياكل األساسية والتكنولوجيا.  ل بُ ُس 
إرساء أرضيات للحماية االجتماعية وزيادة تغطية  

 .8"الضمان االجتماعي

توضح الشبكة العالمية للمرأة في العمل غير  و
في مسح   ) WIEGO(: العولمة والتنظيم النظامي

بالنسبة للعمال الذين يعتمدون في  "حديث لها كيف: 
سواء كانوا   –معيشتهم على دخلهم بشكل يومي 

أو عمال أجر أو عمال يعملون لحسابهم الخاص 
خيار مياومين مؤقتين أو مقاولين تابعين، ال يوجد أي 

بالتوقف عن العمل. وبالتالي، عليهم أن يختاروا بين 
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البقاء في المنزل والوقوع في براثن الفقر المدقع، أو 
 .9"المخاطرة بالعدوى لكسب رزقهم

الشبكة العالمية للمرأة في العمل غير  (وتمضي 
إلى استنتاج أن   ): العولمة والتنظيمالنظامي

التي وضعتها  19-الصحية المتعّلقة بكوفيد اإلرشادات
المنظمات الدولية غير مالئمة تمامًا للسياقات  
المنخفضة الدخل، مشيرة إلى صعوبة التباعد  

االجتماعي أو العزل، وعدم القدرة على الحصول على 
حين  "المياه الجارية في العشوائيات. كما وجدت أنه: 

تم وضع إرشادات للصحة والنظافة ألماكن العمل،  
ت بشكل كامل تقريبًا على أماكن  ركزت هذه اإلرشادا

. يوضح ذلك ضرورة أن تكون التدابير  "ةنظاميالعمل ال
لتناسب الظروف المحلية. يشير تحليل   "مخصصة"

لمنظمة العمل الدولية إلى فشل العديد من الحكومات  
في التحرك في هذا االتجاه، ما جعل األمور أسوأ  

بشكل عام، غالبًا ما تتصف األطر القانونية  "
والتنظيمية القائمة بعدم االتساق أو بكونها عقابية  

وأنشطتهم في مجال   نظاميتجاه العاملين بشكل غير 
 .10"كسب العيش

كان   19-لنأخذ أفريقيا كمثال، في بداية جائحة كوفيد
عاني من  يصل عدد الحاالت التي تمن المتوقع أن 

مليون   37أعراض المرض، في أفريقيا، إلى حوالي 
.  11حالة وفاة  150,078حالة باإلضافة إلى 

أعداد المصابين في أفريقيا في  وبلغت

 
9 WIEGO (2020). Informal workers in the COVID-19 crisis: a global picture of sudden impact and long term risk. 2020 . 

10 Bonnet and others, p. 1. 
11 BMJ Global Health (2020). https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/5/e002647.full.pdf.   تراوحت األعداد المحتملة الكاملة

 حالة وفاة.  190,000-83,000مليون حالة إصابة بأعراض و 44-29لإلصابات  
12 BBC. https://www.bbc.com/news/world-africa-53181555 . 
13 Gondwe G. (2020). Assessing the Impact of COVID-19 on Africa’s economic development. UNCTAD/ALDC/MISC/ 

2020/3, July 2020 . 
14 UNCTAD (2017). Manual on Consumer Protection. Ch. 15. UN 2017. S. Misra and W. Kingdom, Citywide 

Inclusive Water Supply: Adopting Off-Grid Solutions to Achieve the SDGs Water global practice, World Bank June 
2019. D. Mitlin & D. Satterthwaite. IIED 2013. & R. Subbaraman, J. O’Brien, T & S. Shitole, K. Sawant, D. Bloom, 

A. Appadurai, A. Patil-Deshmuk, Off the map: the health & social implications of being an unrecognised slum. 
2012. Environment & Urbanisation, 23:1. 

إضافة  2,845,227، 2020ديسمبر / كانون األول 22
حالة وفاة، ما يدل على انحراف تنازلي  67,341إلى 

. لكن بعدما  12ملحوظ حتى عن أدنى حدود التنبؤات
ونكتاد تقييمًا حول األثر االقتصادي األ أجرى مؤخرًا 

في أفريقيا، وجد، خالفًا لذلك، أن   19-كوفيدلجائحة 
أثر انهيار التجارة الدولية على االقتصادات األفريقية 

اإلصابات أن أفريقيا ستواجه    ويعني تأخر " كان فوريًا: 
بعد فترة طويلة من سيطرة بقية العالم  19- كوفيد 

م الصحية في المنطقة ترزح  ُظ . نظرًا لكون النُ 13"عليه
  أصالً تحت ضغط شديد ألسباب أخرى، ونظراً 

لصعوبات تطبيق اإلغالق، فستكون هناك حاجة  
لبرامج صحة عامة وقائية تعمل على نطاق واسع، 

توفير المياه النظيفة وغسل اليدين،   ذلك في بما
سيلزم اتباع تدابير للتعويض االقتصادي عن  كما

 االنقطاع لفترة أطول. 

: للخدمات مقدم بصفته النظامي غير االقتصاد
عند مصير   النظامييقف القلق من االقتصاد غير  ال

العمال الذين يفقدون وظائفهم أثناء فترات اإلغالق، 
يقوم العديد من العمال  . اً مؤقت أحيان بشكل

النظاميين بتقديم خدمات هامة في أماكن   غير
الرسمية، مثل توفير مياه   تصل إليها الخدمات ال

والصرف الصحي، التي غالبًا   الشرب والوقود
  يوفرها البائعون أو شبكات متنّقلة على أساس ما

يكون بعضها غير قانوني، ولكن   وقد منظم، غير
 .14سلطاتال تتجاهلها ما كثيراً 
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لمالحظة طرحتها مقالة حديثة في إحدى   وفقاً و
: منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمنشورات 

ين نظاميأن العمال غير ال  19-أبرزت جائحة كوفيد"
ليسوا تكميليين فقط في اقتصاداتنا. فالعديد منهم  

عمال أساسيين وهم اليوم مسؤولون عن ضمان األمن  
نفاياتنا وإعادة تدويرها، وتوفير أعمال الغذائي، وجمع 

في مجال الرعاية. على الرغم من القيمة الهائلة لهذا 
ما يتم   العمل في دعم اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، كثيراً 

ين أو تهميشهم في إطار نظاميإقصاء العمال غير ال
يحتاج إلى   ما ،السياسات االقتصادية واالجتماعية

 .15"في المستقبل تغيير

شبكة المرأة في العمل  "الحظت بشكل حاد  وكما
المذكورة  ( "WIEGO: العولمة والتنظيم نظاميال غير

الطرد حالة من  "، قد يحدث هذا تحت عنوان )أعاله
، في إشارة "بين عشية وضحاها "الضروري"إلى 
مضايقة من السلطات، وتشويه  "وصفته بأنه:  ما إلى

يأملون تراجعه وهو النمط الذي  "في وسائل اإلعالم
االعتراف المتزايد بين صانعي "بعد التحول نحو 

 . 16" السياسات والناس على حد سواء

م الحماية ُظ يمكن أن تؤدي األسئلة المتعلقة بتصميم نُ 
حول األهلية    غير واضحةاالجتماعية إلى مناقشات 

مًا ُظ تتطلب الظروف الراهنة الملحة نُ و . والخصوصية
املة النطاق. يمكن أن ينطوي سهلة الفهم واإلدارة وش

ذلك على مقايضات صعبة، باإلضافة إلى أن تحديد 
تؤدي  ليس باألمر السهل. قد "الصحيحة"اإلجابة 

الحلول المتسرعة التي تم وضعها ألفضل األسباب إلى 
عواقب وخيمة. فمثالً، لسنوات عديدة، اعتمدت بعض  

 
15 Alfers L, Moussie R, Harvey J (2020). The COVID-19 crisis: income support to informal workers is necessary and 

possible. OECD Development matters (22/04/20) . 

16 Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, WIEGO (2020). Informal workers in the COVID-19 
crisis: a global picture of sudden impact and long term risk. 2020. 

17 UNCTAD (2017). Manual on Consumer Protection. Ch. 15. UN 2017. S. Misra and W. Kingdom, Citywide 
Inclusive Water Supply: Adopting Off-Grid Solutions to Achieve the SDGs Water global practice, World Bank June 

2019. D. Mitlin & D. Satterthwaite. IIED 2013. & R. Subbaraman, J. O’Brien, T. & S. Shitole, K. Sawant,  
D. Bloom, A. Appadurai, A. Patil-Deshmuk, Off the map: the health & social implications of being an unrecognised 

slum. 2012. Environment & Urbanisation, 23:1 . 

ى  أشكال المساعدة االجتماعية في البلدان النامية عل 
.  )سيما في مجال المياه والطاقة ال(اإلعانات الشاملة 

تميزت بسهولة الفهم واإلدارة، إنما ُعرفت لفترة  و
، تدعم األثرياء طويلة بعيبها لكونها غير منصفة أبداً 

بينما ال تخدم الفقراء المعزولين، الذين يضطرون، 
كحلٍ بديلٍ، الشراء من الموردين غير المدعومين وغير  

 "سد الفجوة"ن في كثير من األحيان. يعتبر ينظاميال
هذا الذي يقوم به مقدمو الخدمات غير المعترف بهم  

 .17"الفقراء يدفعون أكثر"هو مثال تقليدي لمتالزمة 

ة، التي ُتعتبر نظاميفي الواقع، للقطاعات غير ال
مشكلة، مساهمات كبيرة. ما يعني وجوب االعتراف 

بعاد المستمر من خالف ذلك فيعني االست بها، وأما
الحماية االجتماعية لألشخاص الذين يعيشون  
ة. نظاميويعملون في العشوائيات وأماكن العمل غير ال

طويالً، في حين  إنما تستغرق عملية االدراج هذه وقتاً 
تتطلب األوبئة وغيرها من حاالت الطوارئ الصحية  

 العامة استجابة سريعة. 

ارتباط كيفية ودور األونكتاد  .باء
مهمته المتعلقة بحماية المستهلك 

 بسياسات الحماية االجتماعية 

بالنظر إلى الثغرات االجتماعية الكبيرة والمستمرة التي  
اتسعت بسبب الجائحة، أكدت اللجنة االقتصادية  

  ) ECLAC(ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  
  الوقت قد حان لتنفيذ سياسات عالمية قائمة على "  أن 

إعادة التوزيع والتضامن، مع اتباع نهج قائم على  
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تربط اللجنة  و .  18" أحد   همال إ الحقوق، لضمان عدم  
ومنطقة البحر الكاريبي  االقتصادية ألمريكا الالتينية  

الدولي بشأن األرضيات    هذا األمر بتوصية مكتب العمل 
  ) 202رقم  (   2012الوطنية للحماية االجتماعية لعام  

الخدمات العامة عالية الجودة  " يلي:  التي تدعو إلى ما  
 . " م الضمان االجتماعي التي تعزز توفير ُنُظ 

تقر المادة   .اإلنسان حقوق من كحق بالصحة االعتراف
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  )1( 12

بحق كل  "واالجتماعية والثقافية لألمم المتحدة 
إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية  

للجنة األمم المتحدة  اً وفق .19"والعقلية يمكن بلوغه
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

حق شامل ال يقتصر  "  التي تراقب التقدم، فإن هذا
على تقديم الرعاية الصحية المناسبة وفي حينها  

فحسب، بل يشمل أيضًا المقومات األساسية للصحة  
والوصول  مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة 

، واإلمداد إلى خدمات الصرف الصحي المناسبة
الكافي بالغذاء اآلمن والتغذية والمسكن، وظروف 

والحصول على التوعية  صحية للعمل والبيئة، 
 .20" والمعلومات فيما يتصل بالصحة...

يعكس هذا التفسير الواسع للصحة ديباجة دستور 
منظمة الصحة العالمية، التي تنص في مبدأها الثاني 

التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه على أن 
دون تمييز ، هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان

 
18 ECLAC (2020). The social challenge in times of COVID-19. Concept note 2020, p. 18. 
19 UNGA Resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 . 
  14. التعليق العام رقم 2000مايو / أيار 12 – أبريل / نيسان 25لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الثانية والعشرون، جنيف،  20

.  )من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  12المادة (الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه   )2000(
 الحقوق الثقافية. 

 . https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_ar.pdf). 2016(أونكتاد  21
22 On the implementation of the UNGCP see: “Implementation of the United Nations guidelines for consumer 

protection” by the UNCTAD secretariat (TD/RBP/CONF.9/2, 8 July 2020) regarding the period 2015-2020, and 
Implementation report on the United Nations Guidelines on Consumer Protection (1985-2013) by the UNCTAD 
secretariat (TD/B/C.I/CLP/23, 29 April 2013), available at https://unctad.org/Topic/Competition-and-Consumer-

Protection. The guidelines were first adopted by the General Assembly in resolution 248/39of 16 April 1985, later 
expanded by the Economic and Social Council in resolution E/1999/INF/2/Add.2 of 26 July 1999, and recently 

revised by the General Assembly in resolution186/70 of 22 December 2015 . 

أو العقيدة السياسية أو الحالة   بسبب العنصر أو الدين
 االقتصادية أو االجتماعية. 

كيف يمكن لألونكتاد أن يساهم في تحقيق هذه 
هة تنسيق لقانون حماية جاألهداف؟ يعمل األونكتاد ك

المستهلك وسياساتها داخل منظومة األمم المتحدة 
على النحو الذي منحه قرار الجمعية العامة لألمم 

ديسمبر / كانون األول 22در في  الصا 186/70المتحدة 
، الذي وافق على التنقيح الثاني واألخير لمبادئ  2015

األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك وفقًا  
للجمعية العامة، مبادئ األمم المتحدة التوجيهية 

تمثل مجموعة قّيمة من المبادئ  "لحماية المستهلك 
لفعالية تشريعات  التي تحدد الخصائص الرئيسية 

م جبر الضرر، ُظ حماية المستهلك، ومؤسسات اإلنفاذ ونُ 
وتتيح مساعدة الدول األعضاء المهتمة على إعداد  

وإنفاذ القوانين والقواعد واألنظمة الوطنية واإلقليمية 
المالئمة لظروفها الخاصة االقتصادية واالجتماعية  

  والبيئية، وكذلك لتعزيز التعاون الدولي في مجال
اإلنفاذ فيما بين الدول األعضاء وتشجيع تبادل 

. يعزز 21"الخبرات في مجال حماية المستهلكين
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية المبادئ 

التوجيهية ويشجع الدول األعضاء المهتمة على  
ل الكثيرة التي تستطيع من خاللها  بُ التوعية بالُس 

لمجتمع الدول األعضاء والمؤسسات التجارية وا
المدني تعزيز حماية المستهلك فيما يتعلق بتوفير  

 .22السلع والخدمات من القطاعين العام والخاص
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ونكتاد عالقة راسخة مع وكاالت حماية المستهلك  لأل
ويبرز هذا الدور إلى حد  .23التي تشرف على السوق

 كبير في األعمال المنشورة لألونكتاد، بما في ذلك:

المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة لحماية المستهلك  
2015 (UNGCP)24.   تتصل العديد من المبادئ

 التوجيهية بالسياسات الصحية، على النحو التالي:

الفصل الثالث.  "االحتياجات المشروعة"في بند  •
:  )GL 5(التوجيهي  العامة، المبدأالمبادئ 

حصول المستهلكين على السلع والخدمات  )أ(
حماية المستهلكين الضعفاء   )ب( ،األساسية

حماية المستهلكين من األخطار  )ج( ،والمحرومين
ل  بُ توفير ُس  )د( ، التي تهدد صحتهم وسالمتهم

حصول المستهلكين على المعلومات الوافية التي  
لرغبات كل   االختيار عن اطالع وفقاً تمكنهم من 

  ،تثقيف المستهلك )ھ( ،منهم واحتياجاته
توفير وسائل فعالة لتسوية منازعات   )و(

حماية   )ز( ،المستهلكين وحصولهم على تعويض
خصوصية المستهلك، والتدفق الحر للمعلومات  

 ؛ على نطاق عالمي
الفصل الرابع الجديد. مبادئ لممارسات تجارية   •

، بما في ذلك )GL 11(مبدأ التوجيهي ال(سليمة 
المعاملة العادلة والمنصفة، والسلوك التجاري،  

والتثقيف والتوعية وحماية الخصوصية،  
. ألول مرة،  )وشكاوى المستهلكين ومنازعاتهم

وجهت المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة لحماية  
المستهلك خطابها مباشرة لمقدمي الخدمات في 

 
23 See for example: UNCTAD News 08/04/20 Covid19 Firmer action needed to better protect consumers. UNCTAD 

April 2020: UNCTAD & consumer protection in the time of Covid19. 

  . القرار2015ديسمبر / كانون األول  22 األمم المتحدة، المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك. تم اعتماده كمرفق للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة في 24
70/186 . 

25 UNCTAD (2017). Manual on Consumer Protection. UN 2017 . 

26 www.unctad.org Group-of-experts-consumer-protection. هيئة  هو  فريق الخبراء الدولي المعني بقانون وسياسة حماية المستهلك
لمراقبة تطبيقها وتنفيذها، وتوفير منتدى للمشاورات، وإعداد الدراسات،   ية لألمم المتحدة لحماية المستهلكالمبادئ التوجيه  دائمة تم إنشاؤها في إطار

 . وتقديم المساعدة التقنية، وإجراء مراجعات النظراء الطوعية، وتحديث المبادئ التوجيهية بشكل دوري

على االمتثال لحماية   ، بالتشجع2015عام 
 ؛ المستهلك

ضمن الفصل الخامس، أقسام بشأن السالمة   •
المعايير المتعلقة  ،) B, GLs 16-19(المادية 

بسالمة السلع والخدمات االستهالكية وجودتها 
 )35-D, GLs 33 (،  تسوية المنازعات وإنصاف

برامج التثقيف    ،)F, GLs 37-41(المستهلكين 
على وجه  مشيراً  ،G, GLs 42-48(واإلعالم 

الصحة والتغذية والوقاية من  "التحديد إلى 
   ،"األمراض التي تنقلها األغذية وغش األغذية

GL 44 )؛ ))أ 
بالتدابير المتعلقة بمجاالت   Kيتعلق القسم  •

محددة، واالعتراف بالصحة والمنتجات  
ن قلقًا مجالين يثيرا"الصيدالنية بوصفهما 

 . 75-74و GLs 69، "أساسياً 

  2016دليل األونكتاد لحماية المستهلك،  يغطي  
العديد من القطاعات المتعلقة بالصحة مثل  2017و 

الغذاء وخدمات المرافق العامة والمواضيع الشاملة 
.  25مثل الخصوصية وحماية البيانات وحل المنازعات 

ن باإلضافة إلى ذلك، يمكن االطالع على العديد م 
اإلحاطات المفصلة بشأن القضايا العامة للمستهلكين 

في الورقات التي أعدها فريق الخبراء الدولي المعني 
 . 26بقانون وسياسة حماية المستهلك التابع لألونكتاد

تزايد التركيز على الصحة في عمل األونكتاد  
، 19-بحماية المستهلك قبل أزمة كوفيد المتعلق

 سيما: وال
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 حماية خالل من المستدامة التنمية أهداف تحقيق
يشمل ذلك الصحة  : 0.1727 األونكتاد، المستهلك،

وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة مثل  
الصرف الصحي. ويرسم الروابط بين حماية المستهلك  

وأهداف التنمية المستدامة األكثر صلة بمشروع  
من  1دف مثل اله الحماية االجتماعية األوسع نطاقاً 

القضاء على الفقر بجميع  ("أهداف التنمية المستدامة: 
من أهداف التنمية   3. الهدف ")أشكاله في كل مكان

ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية  ("المستدامة 
من أهداف التنمية المستدامة  5. الهدف ")وبالرفاهية

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء " –
من أهداف التنمية المستدامة:  8الهدف  ."والفتيات

من أهداف  10الهدف  ")العمل الالئق ونمو االقتصاد("
  ")الحد من أوجه عدم المساواة("التنمية المستدامة: 

أنماط ("من أهداف التنمية المستدامة:  12الهدف 
من أهداف   17الهدف  ")استهالك وإنتاج مستدامة

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط ("التنمية المستدامة: 
 .")الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

 186/70وينص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
بشأن حماية المستهلك الذي يقدم المبادئ   2015لعام 

التوجيهية لألمم المتحدة لحماية المستهلك المنقحة، 
الصلة بين حماية المستهلك وأهداف  بوضوح، على

من أهداف التنمية   3التنمية المستدامة. ينص الهدف 
ضمان تمّتع الجميع بأنماط "المستدامة على ما يلي: 

وهو  "عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ": 3.8يرتبط بالغاية 

 
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل حماية المستهلك.   –  2017األونكتاد،  27

وترد قائمة المؤشرات العالمية في تقرير فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة   28
)E/CN.3/2016/2/Rev.1( .المرفق الرابع ، 

29 UNCTAD (2019). eTrade for all, eTrade Readiness Assessments of land-locked developing countries, 2019 . 

30 UNCTAD (2015). Information Economy report 2015: Unlocking the potential of E-commerce for developing 
countries UNCTAD, digital economy update: The COVID-19 crisis: Accentuating the need to bridge digital divides. 

UNCTAD/DTL/INF/2020/216 April 2020. ESCWA: Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 
E/ESCWA/30/1719 April 2018 Technology for Sustainable Development: Creating Decent Jobs and Empowering 

Youth in Arab Countries. ESCWA Arab Digital Development Report 2019: towards empowering people and 
ensuring inclusiveness. UNCTAD (2019). UNCTAD, Data protection regulation and international data flows: 

implications for trade & development, 2016 . 

ة، وإمكانية بما في ذلك الحماية من المخاطر المالي
الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية 

الجيدة وإمكانية حصول الجميع على األدوية 
واللقاحات األساسية المأمونة والجّيدة والفعالة 

 .28"والميسورة التكلفة

كما تطورت أنشطة أخرى لألونكتاد لتشمل مجاالت 
متعلقة بالصحة وحماية المستهلك. فمثالً، يعمل  

األونكتاد بشأن تقييم جاهزية التجارة برنامج 
اإللكترونية على تعزيز حماية المستهلك ضد عمليات  

والتي قد تشمل، مثالً،  (االحتيال عبر اإلنترنت 
وتقديم المشورة   )المنتجات الصحية االحتيالية

مسائل حماية البيانات والهوية والخصوصية.   بشأن
طرح األونكتاد ألول مرة مؤشر التجارة  وقد

باإلضافة إلى   2015في عام  B2Cاإللكترونية 
 .30؛29تعقب قانون الفضاء اإللكتروني  أداة

الحماية االجتماعية، وحماية   .جيم
المستهلك، ونوعية الخدمات الصحية 

 األساسية والحصول عليها

بينما ركزت حماية المستهلك حتى اآلن على حقوق  
المستهلكين في المعامالت، سواء من خالل العقود أو  

حقوق  " يمكن تسمية هذا النهج    – النظام األساسي  
واتسع مفهوم سياسات المستهلك في    –   " المتسوقين 

اآلونة األخيرة، بحيث يتعين على الوكاالت األخرى  
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ة المستهلك أن تأخذ  حماي   " شارة " تلك التي تحمل   غير 
أدى ذلك إلى    ، المستخدم / في االعتبار ُبعد المستهلك 

زيادة تركيز السياسات المتعلقة بالمستهلكين على  
الوصول األساسية، وبالتالي على معاناة   مسألة 

الذين ال يحصلون على الخدمات    " المستهلكين  غير " 
األساسية مثل المياه والصرف الصحي والطاقة،  

ات الصحية. وكدليل على هذا التحول،  حتى الخدم  وال 
تم استنباطه من المبادئ التوجيهية لألمم  ي هو أكثر ما  

الذي يسرد    GL 5المتحدة لحماية المستهلك  
للمستهلكين، تضمن في عام    " االحتياجات المشروعة " 

حصول المستهلكين على السلع  " النص الجديد:    2015
عفاء  حماية المستهلكين الض " و   " والخدمات األساسية 

. عالوة على ذلك، تم وضع ذلك ضمن إطار  " والمحرومين 
  GL 1واسع، حيث تشير المبادئ التوجيهية في  

  حق تشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية " يلي:   ما  إلى 
 . 31" العادلة والمنصفة والمستدامة وحماية البيئة 

يعتبر الحصول على الخدمات األساسية إضافة 
حماية المستهلك. إذ قبل   حديثة نسبيًا إلى مفردات

، وعند معالجة موضوع الصحة في  2015عام 
المناقشات حول حماية المستهلك، كان يتم التطرق له  

البًا من جهة تجنب الضرر من منتجات خطرة أو سلع غ 
معينة مثل األغذية والمياه والمنتجات الصيدالنية 
التي تباع في السوق. في هذا الصدد، تدعو مبادئ  

  (GL 69) األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك،
خدمة مصالح  "الدول األعضاء التي تعمل على 

، إلى "سيما في البلدان النامية المستهلكين، وال
  إعطاء األولوية للمجاالت الوثيقة الصلة بصحة"

أكد هذا الموقف الوقائي على تعويض  ."المستهلك
يين بدالً من  الضرر الذي يلحق بالمستخدمين الحال

تلبية احتياجات غير المستهلكين، أي أولئك الذين 
 .32يتلقون الخدمة  ال

 
، على الرغم من أن هذا المصطلح ال يظهر في المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة  " حقوق المستهلك" باسم  " االحتياجات المشروعة" وغالبًا ما ُتعرف  31

 لحماية المستهلك وال يمكن إنفاذه قانونيًا ما لم تنص عليها التشريعات الوطنية. 
 . https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_ar.pdfأونكتاد.  32
33 COMPLEMENTARITE DES SYSTEMES :ROTECTION DU CONSOMMATEUR ET PROTECTION DU PATIENTP. )T (2017 nie IGE Bourgo 

DE PROTECTION Salvador, Bahia, Brazil, 27 september 2017. See also T.Bourgoignie, Accidents therapeutiques et 
protection du consommateur. Edition Yvon Blais Quebec, 2006 . 

من خالل تركيز االهتمام على المستهلكين غير  
قد أثر    19- ، قد يكون كوفيد الحاصلين على الخدمات 

على متالزمة مجموعة واسعة من الحرمان من  
في جميع    ) وليس فقط في مجال الصحة ( الخدمات  

 أنحاء البلدان النامية. 

إلى إبراز الصلة بالدعم االجتماعي  جائحةال تأد
، بسبب الحاجة إلى تقديم المساعدة  األوسع نطاقاً 

المالية في غضون مهلة قصيرة. ويثير ذلك تساؤالت  
استخدام محددات الهوية اإللكترونية للتأكد من حول 

األهلية للحصول على المساعدة وتتبع المدفوعات  
 الحاصلة بما في ذلك تلك الخاصة بالعالج الصحي. 

يجب أن توفر كل هذه العناية الواجبة فيما يتعلق  
حاجة  "بحماية خصوصية المستهلك، وهي أيضًا 

هية لحماية في مبادئ األمم المتحدة التوجي "مشروعة
. باإلضافة إلى المسائل )انظر أعاله(المستهلك 

الحيوية المتعلقة بالوصول والخصوصية، يمكن أن 
تسهم أدوات المستهلك للتمثيل، والجبر، وآلية 
الضمانات الجماعية لحقوق المستخدمين، في  

اعتبارات الجودة في الخدمات الصحية، من خالل  
 . آليات مالحظات المستهلك

دمات الصحية كما هي، عناصر هامة من  تشمل الخ
الصحة العامة الشاملة، ولها بعد جماعي، إذ ال يسمح  

من   1بالتعاقد بين األطراف الفردية. تلفت الفقرة 
المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة لحماية المستهلك  
االنتباه إلى االختالالت في العالقات بين المستهلك  

الت المتأصلة في والمهني، وهناك مثل هذه االختال
في حالة  .33العالقات المهنية بين المريض والمهني

الخدمات الصحية، نادرًا ما يتم افتراض فكرة وجود  
أطراف فاعلة متساوية في المقام األول، ويخضع  
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المريض عمومًا للحكم المهني للممارس الطبي الذي  
بدوره لديه التزامات أخالقية قوية تجاه المريض، 

ة عالية من التنظيم الذاتي. ولمعالجة تعززها درج
أوجه الخلل القائمة بين المستهلكين والمهنيين، ينص  

دليل األمم المتحدة لحماية المستهلك على ما يلي: 
تدخل الدولة ضروري لضمان تصرف الموردين "

ل بُ بمسؤولية ووصول المستهلكين المتضررين إلى ُس 
 .34" االنتصاف

هذا التدخل معقدة بسبب تعتبر الترتيبات المؤسسية ل 
الحجم الهائل للقطاع الصحي وتنوعه. يصُعب تحديد  
مواصفات الجودة وفصلها عن الوصول والقدرة على 

 وتشير دراسة بلومبرغ جون هوبكنز تحمل التكاليف.  
الحصول على الرعاية الصحية في البلدان   حول 

النامية، إلى جودة الرعاية باعتبارها محور إمكانية 
لجغرافية والمالية والثقافية، وأشاروا إلى الوصول ا 

تصورات المرضى "حاالت يمكن فيها أن تشكّل  
للجودة المحددات األهم من األسعار أو األبعاد  

إنه حتى  وتضيف الدراسة .  35"األخرى للوصول
التدخالت الناجحة في مواقع مختلفة ال توحي 

يبقى التحدي " ستنتج أنه  ت   ا لكنه   " حل سحري " بـ 
في كيفية إيجاد طرق لضمان أن يكون للفئات   قائماً 

الضعيفة رأي في كيفية تطوير االستراتيجيات  
يشير ذلك إلى أن هناك و . " وتنفيذها والحساب لها 

حاجة، على األقل، إلى وضع آليات لالستماع إلى 
مستخدمي الخدمات الصحية وأن االستجابة هذه 

 تشكل جزءًا من تقييم الجودة.

يتمتع  :الصحية الخدمات في هلكينالمست تظلم 
األونكتاد بخبرة طويلة في تقديم التوجيه إلى الدول 
األعضاء في التعامل مع إجراءات التظلم للمستهلكين،  

التي تشغل نطاقًا واسعًا من إجراءات الشكاوى  
 

 . 2017 ،دليل حماية المستهلك. األمم المتحدة. )2017(أونكتاد  34
35 Peters D.H., Garg A, Bloom G, Walker D.G., Brieger W.R., Hafizur Rahman M (2008). Johns Hopkins Bloomberg 

School of Public Health, Baltimore, Maryland, USA, Institute of Development Studies, Sussex, UK, 2008 . 
 . 2018 13و 12الفقرتين  TD/B/C.I/CPLP/11أونكتاد، تسوية المنازعات والتعويض، مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد.  36
 . 2017 ، . األمم المتحدة106. ص  ،، دليل حماية المستهلك)2017(أونكتاد  37
38 UNCTAD, Australian Aid, ASEAN (2016). Health Care Services. Project on Strengthening Technical Competency 

for Consumer Protection in ASEAN, 2016. 

البسيطة إلى إجراءات التعويض التي تتخذها  
المحاكم. تم اإلعراب عن شكوك كثيرة بشأن مدى 

صف  ل االنتصاف القضائية، وهو تحول وُ بُ الءمة ُس م
، شكوك"في جلسة إحاطة إعالمية لألونكتاد بأنه 

تشمل الرغبة في التحول من االنتصاف القضائي إلى  
 . 36"آليات التسوية الودية للمنازعات

نظمة الداخلية لمعالجة الشكاوى: يشير دليل حماية  األ 
إن  " إلى:    2017المستهلك الصادر عن األونكتاد لعام  

من الحاالت التي تذهب إلى أمناء المظالم    كبيراً   اً عدد 
يمكن تسويتها ببساطة أكبر عن طريق    ) انظر أدناه ( 

. والواقع أن  37" تحسين اإلدارة الداخلية لالستعالمات 
االستعالمات البسيطة يمكن أن تتحول عن غير قصد  

. يواجه  " شكاوى " إلى منازعات بسبب معالجتها وكأنها  
م الشكاوى  ُظ اضعو السياسات مشكلة أخرى وهي أن نُ و 

ستعكس بطبيعة الحال احتياجات أولئك الذين يمكنهم  
الحصول على الخدمات بدالً من أولئك الذين  

يستطيعون الحصول عليها، وربما يكون هذا الفشل   ال 
األخطر على اإلطالق. أوضحت دراسة حماية  

ب شرق  في مجال الرعاية الصحية في جنو  المستهلك 
  2016آسيا التي أشرف عليها األونكتاد في عام  

توجد   ال " :  19- التالية التي لها صلة وثيقة بكوفيد  النقطة 
بيانات كافية عن شكاوى المستهلكين المتعلقة  

الرعاية الصحية. وعند وجود دليل، فهو   بخدمات 
يقتصر على الشكاوى التي يقدمها أولئك الذين  

فيات الرئيسية أو  يستطيعون الوصول إلى المستش 
. عالوة على ذلك، فإن  " أنظمة اللوائح التنظيمية المهنية 

إحدى المشاكل الشائعة في بيانات الشكاوى هي  
ل لتقديم الشكاوى. ما يمكن أن  بُ اعتمادها على وجود ُس 

يؤدي إلى مفارقة مفادها أن آليات الشكاوى الجديدة أو  
إنما  المحّسنة ستؤدي إلى مستوى أعلى من الشكاوى.  

 . 38هذه مرحلة ضرورية 
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كان هناك قبول تدريجي  :العامة االنتصاف هيئات
بضرورة توجيه آليات الشكاوى والنزاع إلى األجهزة 

األفراد. في حين يمكن لخطط أمناء المظالم أن  إلى ال
تقدم توصيات بشأن التعويض، ال تقتصر هذه الحاالت  

ل االنتصاف  بُ على التعويض المالي. يمكن أن تكون ُس 
بسيطة مثل تقديم الخدمة الموعودة إلى مجتمع 
محلي معين، مثالً، وبالتالي معالجة مشكلة عدم  

 وصول الخدمة. 

ة بمعايير الجودة التي يمكن على  وضع األونكتاد قائم
أساسها تقييم تسوية منازعات المستهلكين وجبر  

  .39الضرر، وظهور أمناء المظالم كهيئات ُمجدية
وجاءت نتيجة الدراسة التي قام بها األونكتاد، في 

وتم ذكرها   ،هذا الصدد، في جنوب شرق آسيا مماثلة
سويد  بدأ تطوير مفهوم أمناء المظالم في ال .40سابقاً 

أصالً، استجابة لمالحظة عدم وجود الجهوزية الجيدة 
لدى الدول للفصل بإجراءاتها الخاصة. من السمات 

المميزة ألمناء المظالم في الخدمة العامة إمكانيتهم  
حل القضايا الفردية والجماعية على حد سواء بسبب  

مع توفير حماية (قدرتهم على تجميع ملفات القضايا 
. ما يجعل مفهوم أمناء المظالم )هويةصارمة لسّرية ال

مناسبًا بشكل خاص للخدمات الصحية في سياق  
 التحسينات المنهجية.

قد يشمل حصر أمناء المظالم العامة على الخدمات  
المقدمة من القطاع العام على مشاكل تتعلق  

بالتعريف، إذ قد يكون التمييز بين القطاعين العام 
تلقى الخدمات العامة ما ت  والخاص غير واضح. غالباً 

مبالغ من المرضى عند نقطة االستخدام، بينما تكون  
خدمات الممارسين من القطاع الخاص في بعض  

األحيان مجانية. وتنتشر المدفوعات غير الرسمية 
على نطاق واسع حسب العرف والممارسة، على النحو 

 
39 Dispute resolution and redress Note by the UNCTAD secretariat, TD/B/C.I/CPLP/11, Intergovernmental Group of 

Experts on Consumer Protection Law and Policy, Geneva, 9 and 10 July 2018 . 

40 UNCTAD IGE 2018. UNCTAD, Australian Aid, ASEAN, Health Care Services. Project on Strengthening Technical 
Competency for Consumer Protection in ASEAN, January 2016 . 

41 WHO (2019). Global spending on health: a world in transition. WHO, 2019 . 

الذي حدده تحليل منظمة الصحة العالمية والذي سبق  
إحدى الطرق الشاملة إلدخال جميع   تتمثل .41ذكره

األنظمة الصحية في نطاق نظام أمناء المظالم 
في جعل التغطية بهذه األنظمة   )يشابهه ما أو(

للدخول إلى المهنة. ويمكن أن يكون لذلك ميزة   شرطاً 
معالجة مشكلتين في آن واحد، هما المدفوعات  

 الرسمية واالفتقار إلى آليات االنتصاف.  غير

تنشأ إحدى   :الطبية الحوادث عن التعويض
الصعوبات الخاصة التي تواجه تطبيق حماية 
المستهلك على الخدمات الصحية من مفهوم 
اإلنتصاف أو التعويض عن أعطال الخدمات 

ضاعف العوائق وتت ذلك الحوادث الطبية.  في  بما 
النفسية واالجتماعية التي تحول دون االنتصاف في 

تعقيدًا في سياق األطباء مجال الصحة، وتزداد  
وغيرهم من الممارسين الذين يعملون تحت الضغط 

ويواجهون صعوبات   ) كما في حاالت األوبئة ( 
. في مثل هذه ) كما في حاالت الطوارئ ( لوجستية  

لإلحصاءات، تصبح الحوادث حتمية   الظروف، ووفقاً 
في مرحلة ما. حتى دون وجود هذه الظروف 

راء تشكك في فكرة القصوى، نشأت مجموعة من اآل 
إلقاء اللوم على طرف واحد. من ناحية أخرى، يحتاج 

المستهلكون إلى تعويض إذا ما عانوا من عواقب 
سلبية، حتى من الخدمات التي أفادت أغلب 

 مستخدميها.

تعتبر المناقشة هنا معقدة وقانونية. باختصار، 
للمرء أن يتوقع االلتزام بالتعويض في حالة   يمكن

بحق  ة التي ُيستعاض عنها تدريجياً فشل الخدم
المريض في الحصول على تعويض عن الضرر الذي  

، السؤال الذي لحق به أثناء فترة العالج. أساساً 
نفسه هنا هو ما إذا كان هذا الحق يتجاوز  يطرح
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القضايا المتعلقة بالمسؤولية ليشمل حقًا أعم في 
التعويض عن الضرر الذي لحق بصرف النظر عن 

لحماية االجتماعية  ل ايجعالقبول بهذا المبدأ و السبب.
. مع ذلك، استعرض تقرير حديث صادر أكثر إنصافاً 

مرفق االستعراضات التابع لوزارة الصحة عن 
البريطانية مجموعة متنوعة من الخطط وخلص 

وجود نظام وطني شامل للرعاية  "أن ذلك يتطلب  إلى
 هذا شرطاً . إذا كان 42"التأمين االجتماعي/ االجتماعية

هذا التطور  ، فهو يجعل احتماالت حدوث مثلمسبقاً 
في كثير من البلدان المنخفضة الدخل غير محتمل في 

مع وجود نظام شامل، فإنه  ذلك، المستقبل القريب. مع
من الناحيتين اإلدارية واالجتماعية  سيكون متماسكاً 

 في الوقت المناسب. 

تحمل  تمو�ل الخدمة والقدرة على  . دال
 التكاليف 

تؤدي الدولة دورًا بارزًا في الخدمات الصحية 
سيما بضمانها  الخدمات األساسية األخرى، وال في كما

الحصول على الخدمات والقدرة على تحمل التكاليف. 
 / هناك طلبان رئيسيان ومتداخالن للمستهلكين

المستخدمين حول تمويل الخدمات الصحية، يتعلق  
تخدمين في الخدمة نفسها، أحدهما بمساهمات المس

ويتعلق اآلخر بالحاجة إلى بدائل عن الدخل المنتظم 
لألشخاص الذين لم يعودوا قادرين على العمل بسبب  

المرض. على الصعيد العالمي، تهيمن الموارد الحكومية  
على تمويل كل من تدابير الصحة والضمان  

االجتماعي، وأحيانًا من خالل صناديق التأمين  
 

42 Dickson K., Hinds K., Burchett H., Brunton G., Stansfield C., Thomas J. (2016). No Fault compensation schemes: 
a rapid realist review to develop a context, mechanism and outcomes framework. UK DoH Reviews Facility, 2016 . 

43 WHO (2019). Global spending on health: a world in transition, WHO, 2019, p. 6 . 
44 Ibid., pp. ix and 5. 
45 Ibid., fig. 1.7. 
46 WHO (2019). Global spending on health: a world in transition, box 1.1.  اإلنفاق على النفقة الخاصة)OOPS(   هي المدفوعات

المدفوعات الفردية  (التي تدفعها األسر مباشرة لمقدمي الخدمات للحصول على الخدمات والمنتجات الصحية. وهي تشمل المعامالت الخاصة تمامًا  
ضمن حزم المنافع العامة أو الخاصة    )المدفوعات المشتركة/ رسوم المستخدم(، والمشاركة الرسمية في التكاليف للمريض  )لصيدليات الخاصة لألطباء وا

ن  . وبالتالي، يمكن أن يكو)المدفوعات التي تتجاوز ما هو محدد ضمن استحقاقات المزايا، كالهما نقدًا وعينيًا (المحددة، والمدفوعات غير الرسمية  
 من السياسة أو ببساطة من خالل معامالت السوق، أو كليهما.  واضحاً  االنفاق على النفقة الخاصة جزءاً 

ي شبه المستقلة التي تعمل بالشراكة مع االجتماع 
 ."السجالت االجتماعية"الحكومات، استنادًا إلى 

أفاد تحليل منظمة  :الصحية الخدمات على اإلنفاق
  2017الصحة العالمية لإلنفاق الصحي العالمي لعام 

عن اختالفات كبيرة بين البلدان    )2019ُنشر في عام (
مستويات الدخل. بلغ متوسط اإلنفاق  اختالف على 

في البلدان المرتفعة  )من جميع المصادر(الصحي للفرد 
دوالرًا في السنة، بينما انخفض اإلنفاق   2,937 الدخل

مرة ليصل إلى  70بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل 
 81وتمثل البلدان المرتفعة الدخل  .43دوالرًا فقط  41

فقط   في المائة 16من اإلنفاق العالمي لنحو  في المائة
من سكان العالم. أفادت الوثيقة نفسها بأن التمويل 

في المائة من اإلنفاق الصحي   60العام شكّل نحو 
في المائة في عام  56، بزيادة 2017العالمي في عام 

في   واضحاً  جاً يمكن للمرء أن يالحظ تدر .200044
مشاركة القطاع العام في اإلنفاق على الرعاية الصحية 

في المائة في البلدان مرتفعة   69حيث انخفض من  –
في المائة في البلدان ذات الدخل  57الدخل، إلى 

في المائة في البلدان ذات   44المتوسط األعلى، وإلى 
الدخل المتوسط األدنى، قبل أن ينخفض مرة أخرى  

 .45ي المائة في البلدان المنخفضة الدخلف 24إلى 
على العكس من ذلك، تنحدر نسبة اإلنفاق من األموال  

الخاصة في االتجاه المعاكس، وإن كان ذلك بتدرج 
في المائة   22أقل. يمثل اإلنفاق من األموال الخاصة 

في المائة في البلدان  31في البلدان المرتفعة الدخل، و
في المائة في   40، وذات الدخل المتوسط األعلى

في المائة   41البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى، و
ما يثير بوضوح   .46في البلدان المنخفضة الدخل
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قضايا خطيرة حول الوصول العادل، بما يعكس  
يجب، أوجه تفاوت خطيرة داخل بعض أفقر  كما

البلدان، ويثير تساؤالت حول كيفية وفائها لاللتزامات  
 الصحية كحق من حقوق اإلنسان. بتقديم الخدمات 

شهد نموذج التأمين الصحي االجتماعي الذي تم 
 منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةوضعه في بلدان 

زيادات في التغطية، لكنها زيادات تدريجية. وزاد عدد  
 13البلدان التي لديها تأمين صحي اجتماعي بنسبة 

بلدًا في عام   126، ليصل إلى 2000بلدًا منذ عام 
. ارتفع النمو في حصة التأمين الصحي  2017

االجتماعي في اإلنفاق الصحي الحالي بين عامي  
فقط   في المائة 2إلى  في المائة  1من  2017و 2000

إلى   في المائة 4.5في البلدان منخفضة الدخل، مقابل 
في البلدان ذات الدخل المتوسط  في المائة 8.5

في البلدان  في المائة 20لى إ  في المائة 16األدنى و
يمكن النظر إلى نظام   .47ذات الدخل المتوسط األعلى

التأمين الصحي االجتماعي المعتمد على المساهمات،  
التي تأتي غالبًا من الرواتب، على أنه وسيلة لتأمين 

  "مرهونة"الموارد، حيث ينظر إلى المساهمة على أنها 
م. مع ذلك، وتمنح استحقاقًا للمستخد )أي محجوزة(

دام حوالي ثلثي  خباست يغدو هذا المنطق ضعيفاً 
البلدان التي لديها التأمين الصحي االجتماعي،  
 .48تحويالت الميزانية الحكومية كمصدر للتمويل

يبدو التحليل أعاله حول التقدم المحرز في التأمين 
لآلمال من حيث التغطية.   الصحي االجتماعي مخيباً 

ه منظمة الصحة العالمية  خلص تحليل مفصل أجرتو
إلى ما يلي: تشير هذه األنماط المتباينة   2019في عام 

إلى عدم وجود ما يجعل التأمين الصحي االجتماعي 
ليؤدي تلقائيًا إلى زيادة اإليرادات واإلنفاق.   "خارقاً "

 
47 WHO (2019). Global spending on health: a world in transition, pp. x and fig 3.2. 

48 Ibid., pp. x and 27. 

49 Ibid., p. 32. 

50 Ibid., p. 30. 

51 Ibid., p. 28. 

وما يهم هو الخيار السياسي للبلدان لزيادة اإلنفاق 
ضة والمتوسطة  وبالنسبة للبلدان المنخف على الصحة.

الدخل، يتعلق الخيار بمستوى تمويل الميزانية، سواء  
تم أو لم يتم توجيهه نحو التأمين الصحي  

في الواقع، تخلص منظمة الصحة   .49االجتماعي
النموذج األصلي  "العالمية في أحد عناوينها إلى أن 

لتمويل التأمين الصحي االجتماعي ال يتسق مع 
 .50" و إلى زوالالتغطية الصحية الشاملة وه

التأمين الصحي االجتماعي "يخلص التحليل إلى أن 
لإلنفاق الصحي، بل هو ترتيب لتمويل  "اً مصدر"ليس 

... يأتي الحق في   الصحة من أجل تدفق هذا اإلنفاق
الحصول على المزايا من المساهمة التي يقدمها كل  

شخص مشمول أو من ينوب عنه، مع تغطية إلزامية  
 .51"السكان أو كلهملبعض 

قد يقلل هذا من شأن المزايا المحتملة لمفهوم التأمين 
يزال، في نهاية األمر   الصحي االجتماعي، الذي ال

ورغم مشاكله، يتزايد في نطاقه. قد تؤدي المساهمة  
إلى تنويع التمويل الذي يوفر بديالً عن تعميم  

الضرائب، على أساس أنها مخصصة لمساهم محدد 
محددة، ما يخلق شعورًا باالستحقاق. وهذا  وألغراض 

في تعزيز ثقة المستخدمين وبالتالي،  أمر مهم جداً 
 اتصالهم بمقدمي الخدمات. 

على الرغم من تطبيقه على نطاق واسع، هناك 
بل ومساوئ، لنموذج التأمين االجتماعي.   قيود،

ضريبة على الرواتب بإضافة   باعتباره  تمت إدارته إذا
العمل، فكثيرًا ما يقال إنه يثني أرباب مساهمات أرباب 

العمل عن التوظيف. كما يمكن أن يكون إستقصائيًا  
  "غير المستحقين"عندما يكون هناك طلب مفاجئ من 
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مثل الالجئين عبر الحدود أو العمال، بالطبع من 
ة، وخالل أزمة صحية. ينبغي  نظاميالقطاعات غير ال

 هؤالء السكان االستحقاق. "منح"

بشكل غير مباشر في  " الحق"دم منحهم هذا يظهر ع 
،  )المشار إليها أعاله(، "اإلنفاق من مالهم الخاص"نسب 

كبيرة ال يتلقون  والتي بدورها قد تخفي أعداداً 
 أو يؤجلون حصولهم على(الرعاية على اإلطالق، 

ألنهم ال يستطيعون تحمل  )ى فوات األوانالرعاية حت
م صعوبة الحصول  التكاليف على نفقتهم الخاصة. رغ 
يحدث  ال  بما   على تقديرات دقيقة عندما تتعلق

هذه الحالة األشخاص الذين ال يسعون إلى الرعاية  في ( 
إنما هناك أدلة مثل تجربة البلدان التي تلغي   ) الصحية 

لغيت  الرسوم. حدث ذلك في بوركينا فاسو عندما ا�
رسوم الرعاية الصحية لألطفال. وكانت النتيجة 

. ووجد نفس التقرير لعام 52الحضور تضاعف عدد  
دولة أفريقية، يشكل إنفاق األسر   22أنه في   2014

في المائة من    40المعيشية من أموالها الخاصة أكثر من  
ال يعتبر و إجمالي اإلنفاق الصحي ومعظمها غير رسمي.  

مجرد التخلص من اإلنفاق من األموال الخاصة عملية 
المستويات مرتفعة جدًا، ولكن بسيطة عندما تكون  

يشكّل استمرارها، الذي يتجاوز التأمين الصحي 
االجتماعي بكثير في البلدان المنخفضة الدخل، سببًا 

 خطيرًا للقلق.

يثير دفع اإلجازات المرضية   :الدخل بدل تحويالت
سؤاالً آخر يتعلق بالمساواة في المعاملة المالية 

التحويالت ألعداد كبيرة من المستفيدين من 
يتعلق ذلك بأولئك الذين ليسوا مرضى  النقدية. 

تم تسريحهم لمنع انتشار المرض. ومن  ولكن 
اإلنصاف أن يتلقى أولئك مدفوعات تحويلية مكافئة 

على نحو يماثل استحقاقات البطالة، حيث ُيطلب 
منهم التضحية بمصدر إيراداتهم. في حين 

 
52 WHO (2014). The African regional health report 2014, p. 118 . 

53 Gentilini U (WB), Almenfi M (WB), Dale P (UNICEF), Lopez AV (WB), Mujica I V (WB), Quintana R (WB), and Zafar 
U (WB) (2020). Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures, 

“Living paper” version 11 (June 12, 2020) . 

عديد  في ال   " التسريح المؤقت " اسُتحدثت مخططات  
من البلدان المرتفعة الدخل، من خالل دعم األجور 

للشركات، فإن العمال المسرحين في القطاعات  
ة هم في كثير من األحيان أرباب عملهم، نظامي ال  غير 

 مسجلين.ير غولكن  

ينبغي إيجاد طريقة لربط الحق في الخدمة بالوجود  
المادي البسيط في الوالية القضائية، وعدالة استجابة  

الحكومات لألزمة الحالية في هذا الصدد.  بعض
للبروفيسور جنتيليني   "التقرير الحي"يسجل 

بلدًا عن مساهمات الضمان   53وآخرون تنازل 
عالوة على   .53االجتماعي أو دعمها كاستجابة لألزمة

 49، قّدمت 2020يونيو / ذلك، بحلول شهر حزيران
  195والية إجازة مرضية مدفوعة األجر، بين 

إقليم خططت لتدابير الحماية االجتماعية / دولة
أو قدمت هذه التدابير. ووصل   19-استجابة لكوفيد

في تلك الفترة  1,024 عدد التدابير المتخذة إلى
 القصيرة جدًا. 

نحن نشهد باألصل تطوير أنظمة الهوية اإللكترونية  و
لسجالت االجتماعية. من أجل  والبيومترية لتوسيع ا

أو قيد  (م الناشئة ُظ إنجاح هذا األمر، ستحتاج هذه النُ 
إلى التوفيق بين هذه اآلليات من أجل   )التطوير

وصول المستهلك إلى الخدمة مع الحفاظ على 
الخصوصية الشخصية. تم تحديد المبادئ األساسية  

على    2017في دليل األونكتاد لحماية المستهلك لعام 
حو التالي: االنفتاح، ووضع حدود لما ُيجمع،  الن

وتحديد الغرض، ووضع حدود لالستخدام، واألمن،  
وجودة البيانات، واالطالع والتصويب، والمساءلة. 

الحاجة إلى تحديد الهوية  19-كثفت جائحة كوفيد
اإللكترونية بسبب الحاجة إلى سرعة بدء تداولها، 

انت موجودة بغض النظر عن شروط األهلية، ولكنها ك 
ة المحدودة. تعتبر نظاميباألصل في مجاالت العمل ال
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هذه المسائل صعبة للغاية للمالية العامة، إذ ال يمكن 
إجراء تحويالت واسعة النطاق باستمرار دون وجود  

 م للمراقبة والمحاسبة.ُظ نُ 

 الصحية   للخدمات �نظيمية  هيئة

المظالم الذين  المنطقي لمفهوم أمناء  المقابليعتبر 
يتعاملون مع الحاالت الفردية، هو إنشاء هيئة  

تنظيمية مستقلة للخدمات الصحية يمكنها تلقي 
تقارير من أمناء المظالم لتجميع القضايا، وتحديد  

االتجاهات العامة، واتخاذ خطوات أو اقتراح تدابير  
لمواجهة أوجه القصور التنظيمية. يحتفظ مثل هذا  

لعامة التي تمارسها حاليًا وزارات  المكتب بالوظائف ا
الصحة مباشرة، مع عدم تهديد االستقالل الطبي الذي  

يدافع عنه المتخصصون الصحيون بحرص. هناك 
أوجه تشابه مع مكاتب الهيئات التنظيمية التي  

تطورت على نطاق واسع في جميع خدمات شبكات 
البنية التحتية مثل المياه والطاقة، التي تمارس  

على األسعار وضوابطها، بهدف حماية   الرقابة
المستهلكين مع ضمان حصول القطاع على إيرادات  

ما يكون لهذه الهيئات   كافية للوفاء بالتزاماته. غالباً 
التنظيمية هيئات استشارية تضم ممثلين عن مصلحة  
المستهلك وأصحاب المصلحة اآلخرين، وقد دعا بعض  

بيترز  مؤلفي الدراسة المذكورة أعاله من قبل 
وآخرون، بعد إعادة النظر في تحليلهم، إلى الشراكة 

مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة  "بين الدولة و
 "للعمل كمحاورين مع"بصفتها جمعيات للمستهلكين. 

مثل المهن ذاتية    "مجموعات المصالح المنظمة
 .54التنظيم واالمتيازات التجارية

الهيئة  االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية تعّرف 
كيان مخول بموجب القانون  "التنظيمية بأنها: 

باستخدام األدوات القانونية لتحقيق أهداف  
 

54 Bloom G, Henson S, D.H. Peters D.H. (2014). Innovation in regulation of rapidly changing health markets, 
in Globalisation & Health, 10, 24/06/2014 . 

55 OECD (2014). OECD series on The Governance of Regulators: Best Practice Proposals for Regulatory Policy, 2014 . 

56 OECD (2016 and 2017). Being an independent regulator, 2016, and Creating a culture of independence, 2017 . 

السياسات، وفرض التزامات أو أعباء من خالل  
وظائف مثل الترخيص، والسماح، واالعتماد،  

. قد يعتبر تطبيق  "والموافقة، والتفتيش، واإلنفاذ 
الحاالت الصعبة  مجموعة اآلليات الكاملة هذه في
 .55، بل ومرهقاً كبيراً  للبلدان المنخفضة الدخل طموحاً 

مع ذلك، يمكن أن يكون هناك دور للرقابة التنظيمية  
على أبعاد معينة من الجودة، وإمكانية الحصول على 

التكاليف مع صالحيات وضع الحلول وطرحها على 
وزارات الصحة. فمثالً، من الواضح أن هناك حاجة إلى  

الجة النمط التنازلي للتكاليف التي ينفقها المرضى، مع
وهو ما يتضح بشكل كبير من خالل اإلنفاق من  

أموالهم الخاصة في البلدان المنخفضة الدخل. يمكن  
إعطاء الجهة المنظمة دورًا حيويًا في تقييم نطاق  

تجميع المخاطر وتطوير الخيارات نحو ذلك من أجل  
لجة سياق البلدان التي توفير الحماية المالية، ومعا

 يوجد لديها نظام تأمين صحي اجتماعي. ال

عالوة على ذلك، تصلح خصائص الشبكة ألنظمة 
الصحة العامة واسعة النطاق لتؤدي وظيفة الهيئة 

التنظيمية، والتي قد تشمل مسائل التغطية. تبرر 
هيمنة التمويل العام في الخدمات الصحية وجود مثل  

استقاللية هذا  تتطلب أيضاً  هذا االختصاص ولكنها
الطرف المعين، حيث يمكن معالجة االنتقادات عند  
اإلخفاقات في استراتيجية الحكومة أو سياساتها 

في ذلك تخصيص الموارد. وبالتالي، يمكن أن ترفع  بما
الهيئة التنظيمية تقاريرها إلى المجالس الوطنية 
وكذلك إلى وزارات الصحة، بل ويمكن أن يعينها  

يس الحكومة بدالً من الوزارة. هناك العديد من رئ
 .56النماذج المحتملة التي يمكن النظر فيها

باختصار، يجب استخالص دروس إيجابية من مكاتب  
ومكاتب أمناء   )للتنظيم الممنهج (الهيئات التنظيمية 

بوصفها وكيالً عن حقوق المستخدمين  (المظالم 



17 

ا يمكن أن في العديد من القطاعات، وهو م )األفراد
 . م الصحية أيضاً ُظ يكون له قيمة بالنسبة للنُ 

أما مسألة ما إذا كان سيقتصر اختصاص الهيئة  
التنظيمية على المسائل االقتصادية مثل فرض 

الرسوم، أم على مسائل أوسع نطاقًا تتعّلق بمراقبة 
الجودة، فإن األمر متروك للحكومات لكي تقرره عند 

أن يوضع في االعتبار  مرحلة التشريع األولي. يجب
في التحليل األخير أن الحصول على الصحة 

من حقوق اإلنسان ويشكل ذلك أساس   حق هو
 التنظيمية. العملية

الحاجة إلى إطار شامل للهياكل األساسية المادية تكمن  
واالجتماعية في إيجاد أرضية مشتركة بين الصحة  

وسياسات حماية المستهلك، وهناك مناقشات مماثلة 
ي مجاالت قانون حماية المستهلك وسياساتها. ف 

باإلضافة إلى المسائل الحيوية المتعلقة بالوصول  
والخصوصية. يمكن أن تسهم أدوات المستهلك 

والجبر، وآلية الضمانات الجماعية لحقوق  للتمثيل، 
المستخدمين، في اعتبارات الجودة في الخدمات 

 المستهلك. الصحية، من خالل آليات مالحظات  

حماية   فيالتعاون الدولي  .هاء
 المستهلك

قد تزداد الحاجة إلى مراقبة سوء الممارسة التجارية 
فيما يتعلق بالمنتجات الصحية في قطاع التجزئة، 

بسبب تحّول ميزان المعامالت اإللكترونية من التجار  
الذين يبيعون جزءًا من منتجاتهم عبر  "التقليديين"

اق الطرف الثالث، بما في ذلك  اإلنترنت، إلى أسو 
وسائل التواصل االجتماعي. وجد مسح جديد أجراه  

فريقيا وآسيا أدولة في مناطق  23األونكتاد في 
أنه خالل   )غالبًا من أقل البلدان نمواً (والمحيط الهادئ 

في المائة من أسواق الطرف   64، زادت جائحةفترة ال

 
57 UNCTAD (2020). COVID-19 and e-commerce: impact on business and policy responses. 2020 . 

من المنتجات في المائة  34 الثالث مبيعاتها مقارنة بـ
. على العكس من ذلك، شهدت "التقليدية"اإللكترونية 

في المائة من أسواق الطرف الثالث تراجعًا في  29
في المائة للشركات التي تبيع   58 المبيعات مقارنة بـ

عن طريق التجارة اإللكترونية. ووجد التقرير أنه  
باختصار، كانت نماذج األعمال الرقمية بالكامل "

 .57" ةمرون أكثر

في المائة من مبيعات الشركة   12كانت حوالي و
الصحة "المرتبطة بالتجارة اإللكترونية لمنتجات 

، بينما ارتفعت النسبة "الصيدالنية والنظافة
في المائة   10يخص مبيعات الطرف الثالث من  فيما
.  جائحةفي المائة من المبيعات خالل ال 17إلى 

الكاملة لذلك على الصحة، تتضح بعد اآلثار  لمو
يكن   لم سيما إذا هذه االتجاهات هامة، التعتبر  ولكن
الدولة  أراضي  ضمنموجود الشركة المعنية مقر 

. ظهرت مشكلة الحصانة خارج الحدود نفسها
اإلقليمية في المناقشات اإلقليمية مثل المؤتمر 

المذكور أعاله لالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب  
تزال تشكّل قضية هامة بالنسبة للعديد   أفريقيا، وال

 المستهلك.  من سلطات حماية

  لحماية المتحدة لألمم  التوجيهية المبادئ
تتضمن المبادئ   :الدولي والتعاون المستهلك 

التوجيهية توصيات بشأن التعاون الدولي بين  
يرد على  . ) GLs 79-94(حماية المستهلك.  وكاالت

عاون بين الدول  وجه التحديد ذكر الحاجة إلى الت
األعضاء في القضايا العابرة للحدود في القسم الجديد 

وهو قطاع بالغ ، ) GL 65(المتعلق بالتجارة اإللكترونية 
األهمية من حيث المبيعات عبر الحدود التي تثير 

مشاكل صعبة تتعلق بالوالية القضائية. وقد تم  
القسم المتعلق بالتعاون الدولي في إطار  توسيع
التوجيهية لألمم المتحدة لحماية المستهلك   المبادئ

بشكل كبير نتيجة لعملية   )السادس القسم(
 .2015لعام  التنقيح
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•  )GL 79b  ( إنشاء "يدعو إلى التعاون من أجل
مرافق االختبار أو التشارك في استخدامها، 

والتشارك  ، ...إجراءات االختبار المشتركةووضع 
 ؛ "في وضع القواعد التنظيمية

•  )GL 79c (   يقدم توصية ذات صلة كبيرة بفيروس
التعاون على تحسين الظروف التي   :19-كوفيد

للمستهلكين،   يتم في ظلها توفير السلع األساسية
مع إيالء االعتبار الواجب لكل من السعر والجودة.  

يمكن أن يشمل هذا التعاون التشارك في شراء 
السلع األساسية، وتبادل المعلومات بشأن مختلف  

خيارات الشراء الممكنة، وإبرام االتفاقات 
 ؛ بخصوص المواصفات اإلقليمية للمنتجات

• GL 80 ة يماتتدعو إلى تعزيز الروابط المعلو
يتعلق بالمنتجات التي تم حظرها أو   فيما

أو تقييدها، وهي مسألة حيوية بالنسبة  سحبها
 ؛ لسالمة المستهلك

• GL 82   يدعو إلى التعاون في مجال مكافحة
ُيناقش  (االحتيال عبر الحدود، مع إضافة تحذير 

بشأن حرية اتخاذ القرارات في الواليات  )أدناه
 :ما يلي إلى القضائية الوطنية. ويؤدي هذا 

• GL 83 : يتعين على الوكاالت الوطنية لحماية
في عمل الوكاالت   "تجنب التداخل"المستهلك 

  GL 84في واليات قضائية أخرى. لذا، توصي 
بتسوية الخالفات المتعلقة بالتعاون وتتوخى  

85 GL ؛ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف 
• GLs 86/87    دور قيادي"تنص على وجود"  

المعينة بشكل متبادل بشأن مسائل إنفاذ للوكاالت 
على أن الوكاالت الوطنية   GL 88معينة، وتنص 

للتحقيق في المعلومات وتبادلها ينبغي أن تمتد 
 إلى النظراء األجانب. 

يعتمد الكثير من المعلومات الواردة في النص أعاله  
حسن نوايا وكاالت حماية المستهلك. فيما يتعلق   على 

باإلنفاذ القانوني عبر الحدود، هناك مشاكل دائمة  

 
في ديباجة المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة لحماية المستهلك في قرار الجمعية العامة لألمم   " القانون الواجب تطبيقه والوالية القضائية" يرد ذكر  58

 المتحدة. 
59 OECD (2018). Consumer protection enforcement in a global digital marketplace. Digital economy paper 266, 2018 . 
60 UNCTAD (2020). Competition & consumer protection in the time of COVID-19. April 2020 . 

تتمكن المبادئ التوجيهية من حلها. وتدور حول   لم 
القانون الواجب تطبيقه والوالية  " إنشاء    مسألة 

التعاون بخصوص  " بأن    GL 82. يعترف  58" القضائية 
للسلطة    اضعاً تحقيقات أو قضايا معينة... يظل خ 

التقديرية لوكالة إنفاذ قوانين حماية المستهلك التي  
. وبعبارة أخرى، ال يمكن أن  " يوجه إليها طلب التعاون 

تقوم وكالة ما على إجبار وكالة شقيقة بالتصرف ضمن  
 والية قضائية أخرى. 

التحسينات المحتملة في التعاون الدولي: كما اقترح 
ير عن طريق التبادل يمكن إحراز تقدم كب، GL 88في 

منظمة التعاون والتنمية الطوعي واإلنذار. أفادت 
البلدان نشطة بشكل "بأن:  2018في عام  االقتصادية

وأفادت األغلبية  عام في أشكال التعاون عبر الحدود. 
أن سلطات اإلنفاذ لديها ستخطر السلطات األجنبية  

في حال تلقت معلومات عن األعمال التجارية  
في بلدها التي تسبب ضررًا اقتصاديًا الموجودة 

منظمة التعاون  في الواقع، أفاد مسح ل .59"للمستهلكين
وضعت جميع البلدان، " يلي:  ما والتنمية االقتصادية

ترتيبات أو أطر قانونية مع السلطات  ، باستثناء بلدين
... بما في ذلك تبادل المعلومات،   ... التعاون األجنبية لـ
التعاون بشأن التوجيه للشركات، والتحقيقات  فضالً عن 

منظمة ... وقد سن عدد من بلدان   وإجراءات اإلنفاذ 
  تشريعات تنص تحديداً  التعاون والتنمية االقتصادية

 . " على تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيق 

يمكن أن تشمل أمثلة التعاون عبر الحدود، التعاون  
بين وكاالت حماية المستهلك على مستوى المنتجات  
الصحية المشكوك بها التي تباع بالتجزئة. فمثالً، في  

، بدأت هيئة حماية المستهلك 2020مارس / آذار
اإليطالية تحقيقًا بهدف إصدار أمر، عند الضرورة،  

أمريكية وفرعها باتخاذ تدبير مؤقت ضد شركة 
الهولندي، فيما يتعلق ببيع منتجات على منصتها  

في بعض  .1960- تّدعي أنها تمنع عدوى كوفيد
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األحيان، يأتي التعاون من خالل تبادل بسيط  
للمعلومات من أجل مالحقة المحتالين، أو أن تقوم 

الشركات المتعددة الجنسيات بمناقشة التالعب  
أن الشركات متعددة   اً مؤخرباألسعار. مثالً، تم االدعاء 

الجنسيات تالعبت في توصيل أقنعة الوجه بهدف رفع 
يزال من النادر نسبيًا أن  مع ذلك، ال .61األسعار

مثل أمر  (تستخدم هيئة المستهلك سلطتها القانونية 
للحصول على معلومات من شركة  )من المحكمة

 تجارية محلية لمساعدة تحقيق أجنبي. 

إلى  لتعاون والتنمية االقتصاديةمنظمة ايشير تقرير 
يزال هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها:   أنه ال

على الرغم من التحسينات في أطر التعاون في "
مجال اإلنفاذ عبر الحدود، لم يتخذ سوى نصف  
السلطات إجراءات إنفاذ مشتركة أو منسقة مع  

يزال حل الصعوبات  وال .62"نظيراتها األجنبية
بالقانون المطبق والوالية القضائية   المتعلقة

 مشكلة. يمثل

ووفقًا لنشرة صادرة مؤخرًا عن األونكتاد عن التعاون  
الدولي في مجال حماية المستهلك، تعتبر المسائل 

الموضوعية مثل التجارة اإللكترونية وسالمة  
المنتجات واالستهالك المستدام، أي من خالل  

بالغة األهمية في جدول  عبر الحدود، مسائل  التجارة
عالوة على ذلك، فإن التعاون الدولي في  .63األعمال

مجال حماية المستهلك آخذ في االزدياد في إطار  
االتفاقات التجارية اإلقليمية كوسيلة لتيسير التجارة  

يتم النظر بشكل   حينوبناء الثقة في األسواق،  
 واإلنفاذ في اتفي المخاوف المتعلقة بالسياس متزايد

المناقشات متعددة األطراف نظرًا لبعدها العالمي.  
تفاقمت هذه االتجاهات بسبب األزمة االقتصادية  وقد

 ."19-كوفيد"الناجمة عن 

دراسة حالة: الشبكة الدولية لحماية المستهلك وإنفاذ 
 ) ICPEN(القانون 

أصبحت وكاالت حماية المستهلك أكثر براعة في التعاون 
إلى إجراءات المحاكم، وذلك    عبر الحدود دون اللجوء

على سبيل المثال من خالل إقناع الزمالء في واليات  
قضائية أخرى بالتصرف. تم إنشاء التبادل عبر الحدود  

من قبل الشبكة الدولية لحماية المستهلك وإنفاذ القانون  
ICPEN دولة،  50، التي تتألف من منظمات في أكثر من
 بهدف: 

قتصادية في جميع حماية مصالح المستهلكين اال •
 ؛ أنحاء العالم

تبادل المعلومات حول األنشطة التجارية عبر   •
 ؛ الحدود التي قد تؤثر على رعاية المستهلك 

 تشجيع التعاون العالمي بين وكاالت إنفاذ القانون.  •

في حين أن العضوية األولية كانت في معظمها من بلدان  
، فقد امتدت إلى  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

يمكن  ومناطق أبعد من ذلك لتغطي جميع القارات. 
للهيئات اإلقليمية االنضمام بصفة مراقب كما فعل 

 األونكتاد. 

تنظم الشبكة الدولية لحماية المستهلك وإنفاذ القانون  
نع االحتيال السنوي، وتقوم بإجراء مسح اإلنترنت  شهر م

السنوي الذي يبحث عن مواقع الويب التي قد تتحايل 
على المستهلكين. وتتيح تقديم شكاوى التجارة 

بوسائل أخرى غير اإلجراءات  "اإللكترونية عبر الحدود 
وتوزع الشكاوى الواردة على  "القانونية الرسمية

عمليات مسح خالل عام  الوكاالت الوطنية. وقد نظمت
 . 19-تتعلق بعمليات االحتيال المرتبطة بكوفيد 2020

موقع الشبكة الدولية لحماية المستهلك وإنفاذ   المصدر:
 . ICPENالقانون 

مع ذلك، ال يمكن للتعاون الدولي في مجال حماية 
إال عند وجود قوانين  اً المستهلك أن يكون مجدي

يجب أن يبقى  ووسياسات ومؤسسات وطنية فعالة. 
التعاون الفني للبلدان النامية أولوية لجميع الجهات 

 الفاعلة التي لها مصالح في حماية المستهلك.

 
 . ، بيروت2020يوليو / تموز 16اإلسكوا، ندوة عبر االنترنت،  61

62 OECD (2018) paper 266 . 

63 UNCTAD (2020). Research Paper No UNCTAD (2020). Research Paper No. 54 (UNCTAD/SER.RP/2020/13), 
18 Dec. 2020. Available at https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2020d13_en.pdf. 
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 الصحة اإللكترونية  .2

 الصحة اإللكترونية كمحّفز للوصول  ألف.

  لعام   WHA58.28  العالمية   الصحة   جمعية   قرار   في   جاء 
  العالي   االستخدام   اإللكترونية   الصحة   تعني " :  2005

  واالتصاالت   المعلومات   لتكنولوجيات   والمأمون   المردود 
دعم الصحة والميادين المرتبطة بها، بما في    أجل   من 

ذلك خدمات الرعاية الصحية، والترصد الصحي،  
والكتابات الصحية، والتثقيف، والمعارف والبحوث في  

. ويحث القرار الدول األعضاء على:  64" المجال الصحي 
النظر في وضع خطة استراتيجية طويلة األجل... بما  " 

شمل إطارًا قانونيًا  في ذلك اإلدارة الصحية، التي ت 
. يجب تطوير هذه البنية  " مالئما وبنية أساسية مناسبة 

حسبما يكون مالئمًا وتعزيز قطف ثمارها  " األساسية  
، وعالوة على ذلك:  " على نحو منصف وميسور وشامل 

السعي للوصول إلى المجتمعات المحلية، بما فيها  " 
الفئات المستضعفة، وتوفير خدمات الصحة اإللكترونية  

 . " احتياجاتها  التي تتناسب مع 

وفقًا لمسح أجراه المرصد العالمي للصحة اإللكترونية  
 )GOe (  فإن  2015التابع لمنظمة الصحة العالمية عام ،

لدى أكثر من نصف الدول األعضاء في منظمة الصحة  
دولة استراتيجية للصحة   125العالمية البالغ عددها 

من   ائةفي الم 90اإللكترونية باألصل، وأشارت 
استراتيجيات الصحة اإللكترونية إلى أهداف الرعاية  

 
64 Resolution World Health Assembly 58.28, 2005. A definition from eHealth at WHO is: eHealth is the use of ICT 

for health . 
65 WHO (2016). Global diffusion of eHealth: Making universal health coverage achievable, Report of 3rd global 

survey of ehealth. Global observatory for ehealth, WHO 2016 . 
66 World Bank (2020). World Development Report, Data for better lives Concept note, may 2020, p. 22. Also cited: 

Artificial Intelligence in global health, defining a collective path forward, Centre for Innovation & Impact, Innovating 
for impact series . 

67 Sarwar, Mahrukh (2017). “How Pakistan Turned Around Its Vaccination Program Using Technology“. Information 
Technology University Punjab. MIT Technology Review Pakistan (blog). January 12, 2017. 

http://www.technologyreview.pk/pakistan-turned-aroundvaccination-program-using-technology/. 

من البلدان  في المائة 83الصحية الشاملة، وأفادت 
 .65)المتنقلة(بوجود مبادرة واحدة على األقل للصحة 

وأصبحت الصحة اإللكترونية سائدة بحلول منتصف  
 العقد الماضي.

ة،  يظهر البنك الدولي حماسًا كبيرًا للصحة اإللكتروني
حيث تناقش المذكرة المفاهيمية التي يقدمها في 

،  2021إطار التحضير لتقرير التنمية في العالم لعام 
، "البيانات من أجل حياة أفضل"الذي يركز على 

االبتكارات في مجال الصحة اإللكترونية. وتفيد  
يمكن للبيانات أن توسع نطاق الوصول،  "التقارير بأنه: 

الجودة...، ويمكنها أن تساعد  وتقلل التكاليف، وتحسن 
في تعزيز الحصول العادل والميسور التكلفة على  

ويحدد التقرير، على سبيل   .66" الخدمات الصحية
المثال، كيف أدى استخدام بيانات الهاتف المحمول 

وتقنية الخرائط الجغرافية المكانية إلى تحسن كبير 
في حضور القائمين بالتحصين في باكستان، وبالتالي  

 .67تعزيز التغطية الجغرافية ومعدالت التطعيم

وقد ازداد استخدام الصحة اإللكترونية خالل جائحة  
الحالية بسرعة. ُذكر على سبيل المثال في  19-كوفيد

  منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةندوة حديثة ل
عد، بعد أن  حول الرعاية الصحية أن التطبيب عن بُ 

،  2019-2018ارتفع بنسبة واحد في المائة فقط خالل 
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 .1968-قد ارتفع بمقدار الثلث خالل جائحة كوفيد
عاديًا في تلك   أصبحت الصحة اإللكترونية أمراً و

البلدان التي لديها البنية األساسية لدعمها، وهي مؤّهل 
مهم. تعتبر المسألة المرتبطة بالهوية بوصفها أداة 

للوصول مسألة أكثر صعوبة من حيث   تمكينية
السياسات والتطبيق العملي. يطرح الحصول على 

خدمات الرعاية الصحية األساسية وتقديمها عن 
طريق الوسائل الرقمية عددًا من التحديات والمسائل  

التي تستدعي سياسات المستهلك والسياسات  
المتعلقة بها من خالل المجاالت الرئيسية المتمثلة في  

يانات والخصوصية والملكية الفكرية والمنافسة. الب
في آفاق  اً تظهر الملكية الفكرية والمنافسة أيض

التعاون في البحث والتطوير التي تمت مناقشتها في 
 .الشكلوالموضحة في  )ألف( 3الفصل 

واسعًا جدًا،   "الصحة اإللكترونية"قد يكون مصطلح 
بعض  ويشمل التكنولوجيات التي تم استخدامها منذ

أو  "الصحة المتنقلة"الوقت. يمكن لمصطلحي 
أن يصفان بشكل أدق أحدث  "عدالصحة عن بُ "

التغييرات. في مسح أجراه المرصد العالمي للصحة 
، تم تعريف الصحة المتنقلة 2015اإللكترونية في 

 )mHealth (  على أنها استخدام األجهزة المحمولة–  
لمرضى مثل الهواتف المحمولة وأجهزة مراقبة ا

للممارسة  –والحواسب اليدوية واألجهزة الالسلكية 
 .69الطبية والصحية العامة 

لكترونية والتفاعل بين الموظفين والمرضى:  الصحة اإل 
لتقرير األمين العام لألمم المتحدة إلى المجلس    وفقاً 

،  2019في عام    ) ECOSOC(االقتصادي واالجتماعي  
  2018إلى عام    2013تشير البيانات المتاحة من عام  " 

في المائة من جميع البلدان لديها    40إلى أن ما يقرب من  
 

68 PECD (2020). Health care in the digital age. 03/12/20. Speaker S. Scarpetta, director employment, labour & social 
affairs, OECD . 

69 GoE WHO (2016), p. 27 . 

70 ECOSOC (2019). Special edition: progress towards the SDGs: report of the S-G. 08/05/2019 . 

71 Human Resources for Health. Foundation for universal health coverage and the post-2015 development agenda, 
Report of the Third Global Forum on Human Resources for Health, Recife 2013. WHO, GHWA . 

  55شخص، وأكثر من    10,000أطباء لكل    10أقل من  
من موظفي التمريض    40في المائة لديها أقل من  

. ينطبق الشيء نفسه على  " شخص   10,000والقبالة لكل  
تقريبًا، وتم اإلعراب عن مخاوف    واً جميع أقل البلدان نم 

تحديات  " بشأن شيخوخة القوى العاملة الصحية و 
نظرًا لهذه القيود، فليس هناك شك    . 71؛ 70" االستبدال 

بالمكاسب الفعلية والمحتملة من الصحة اإللكترونية،  
 ولكن هناك مخاطر من التوقعات المبالغ فيها. 

من ضمن  يعتبر، ببساطة، التطور التكنولوجي العادي 
الفوائد، والذي ينتشر في العديد من أماكن العمل مثل 
تطوير سجالت التحصين اإللكترونية كما ذكر المرصد  
العالمي للصحة اإللكترونية في أمريكا الالتينية، حيث  

وجدت السجالت منذ فترة طويلة، منذ أواخر 
.  اً الثمانينيات في أوروغواي، وتمت حوسبتها الحق

ع بيانات التطعيم على الورق،  يزال يتعين جم ال
م إدخال البيانات ُظ ويتطلب تحقيق أقصى إمكانات نُ 

من وقت تقديم الخدمة ومكانها. وبالمثل، فإن  اً قريب
استخدام تطبيق الصحة المتنقلة الذي أبلغ عنه  

المرصد العالمي للصحة اإللكترونية في أوتار براديش، 
عين على  الهند، هو تكرار للسجالت المادية التي يت

 عمال الخطوط األمامية حملها، والتي يجب نقلها. 

طريقة يستخدم ما يقرب من نصف البلدان اآلن 
 –عد، وتستخدم النسبة نفسها مراقبة المرضى عن بُ 

، أنظمة السجل الصحي اإللكتروني  في المائة 47
الوطني. يصف المرصد العالمي للصحة اإللكترونية  

اإللكتروني الوطني  تنفيذ برامج السجل الصحي 
إمكانية تزويد "معقد ومكلف، لكنه يشير إلى  بأنه

صانعي القرار الطبي بمعلومات كاملة ومتاحة لكل 
مريض في مرحلة الرعاية، وبالتالي تحسين جودة 
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الرعاية وحسن توقيتها، وتوفير بيانات أفضل عن 
 ."فعالية التدخالت وتغطيتها بشكل عام

ية يتم تقليص عقبة المسافة،  رغم أنه من الناحية النظر 
إال أن هذا يعتمد على شرط رئيسي وهو عدم انقطاع  

اإلرسال. تتدخل هنا القضايا العملية، مثل سرقة الهواتف  
واألجهزة اللوحية، أو العيادات التي ال تتوفر فيها  

الكهرباء إال لساعات محدودة في اليوم، وتضطر إلى  
ُيشار إلى القيود  دفع تكاليف تخزين البيانات ونقلها.  

الفنية من خالل المقارنة مع معامالت التجارة  
اإللكترونية البسيطة نسبيًا في أقل البلدان نموًا، حيث  

فقط، ويستخدمه أقل    5من كل    1يستخدم اإلنترنت  
في المائة لشراء السلع والخدمات عبر اإلنترنت.    5من  

يبين برنامج االستعداد للتجارة اإللكترونية التابع  
يجب أن تتطور جودة التوصيل العريضة  " لألونكتاد أن:  

خاصة في    – النطاق والقدرة على تحمل تكلفتها  
... هناك حاجة إلى تعزيز   بشكل كبير   – المناطق الريفية  

حماية المستخدمين والمستهلكين لتعزيز الثقة في  
التجارة عبر اإلنترنت. والجهود الرامية إلى تعزيز أمن  

 . 72" ي ال تقل أهمية عن ذلك لكترون الفضاء اإل 

عقدت الشبكة العالمية للقوى العاملة في المجال 
هيئة رفيعة   ) 2016حتى عام    GHWتحالف ( الصحي  

المستوى معنية بالعمل الصحي والنمو االقتصادي، 
.  201673والتي قدم فريق الخبراء تقاريرها في عام  

نظر التقرير في دور الصحة اإللكترونية وخلص  
هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب "  يلي:  ما  إلى 

عليها قبل تحقيق إمكانات التكنولوجيا بشكل كامل 
ذلك  في  لسد فجوة القوى العاملة الصحية، بما 

وجود إمكانية الوصول إلى اإلنترنت والبنية  عدم 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لثلثي   ساسية األ 

 
72 UNCTAD (2020). Digital economy update: The COVID-19 crisis: Accentuating the need to bridge digital 

divides. UNCTAD/DTL/INF/2020/216 April 2020 . 
73 WHO (2016). Global Health Workers Network, High level commission on health employment & economic growth, 

Final report of the expert group, WHO 2016, p. 42 . 
74 Keshvardoost S, Bahaadinbeigy K, Fatehi F (2020). Role of Telehealth in the Management of COVID-19: Lessons 

Learned from Previous SARS, MERS, and Ebola Outbreaks. TELEMEDICINE and e-HEALTH, MARY ANN LIEBERT, 
publishers, vol. 26 No. 7 JULY 2020 . 

ونقص إمدادات سكان العالم، وتكاليف االتصال،  
، وعدم كفاية أعداد الخبراء في تكنولوجيا الكهرباء 

المعلومات الصحية، ونقص المعرفة الحاسوبية بين  
العاملين الصحيين، ومقاومة التغيير بين المعلمين 

الحاليين ومديري النظام الصحي، وعدم وجود أدلة 
على أن االستثمارات في التكنولوجيا توفر في  

كاسب في اإلنتاجية، ناهيك عن  التكاليف وتحقق م
تزال آثار التكنولوجيات  تحسين النتائج الصحية... ال

الرقمية على القوى العاملة الصحية، رغم احتمال أن  
 . " تكون إيجابية، غير واضحة

التحول  "مع ذلك، فإن توصية الهيئة بشأن 
يجب على جميع البلدان  "هي ما يلي:  "التكنولوجي

ين العاملين في مجال  أن تشرع في برامج لتمك
الصحة من استخدام التكنولوجيات المناسبة،  

فقط لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات   ليس
الصحية على النحو األمثل، ولكن أيضًا من أجل 

تشغيل البرامج والسياسات ذات الصلة بكفاءة وبشكل 
. يبدو أن التجربة هي خير دليل على صحة "مستدام

مثل التحليل األخير المتعلق  هذا التحليل المتوازن، 
بتفشي مرض في الماضي، الذي أجراه خبراء الطب  

عد من إيران وأستراليا. ويؤيد تقريرهم بقوة عن بُ 
من   "منتظم"عد كجزء استخدام التطبيب عن بُ 

العديد "خدمات الرعاية الصحية، لكنه يحذر من أن: 
من البلدان النامية غير مستعدة لالستفادة من الصحة 

سيما في مناطقها النائية والريفية على  عد، البُ عن 
الرغم من النمو الكبير للتكنولوجيا، مثل زيادة انتشار  

الهواتف الذكية وتوسيع شبكات الجيل الثالث والجيل 
. كما يحذرون من عدم وجود "الرابع لإلنترنت

عد في تشريعات أو قواعد أخرى لدعم التطبيب عن بُ 
  74يةالعديد من البلدان النام
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 الخصوصية والس��ة .باء

تتمتع الخدمات الصحية بثقافة سرية منذ أمد بعيد،  
ومن غير المرجح أن تتغير هذه الثقافة وألسباب وجيهة  

جدًا. لحماية الخصوصية والبيانات أهمية محورية  
بالنسبة لحماية المستهلك بصفة عامة وللخدمات  

المرضى للحصول  . تعتبر أسباب  75الصحية بصفة خاصة 
على الخصوصية عملية في كثير من األحيان. قد يرغب  

اآلباء في إخفاء قلق غير مؤكد حول حالة محتملة عن  
أطفالهم أو شركائهم. وعند حاجتهم إلى المشورة أو  

سيما خالل   العالج، قد يقلقون من وصمة المرض، ال 
األوبئة، كما أفاد بذلك مؤخرًا المكتب اإلقليمي لمنظمة  

قد يؤدي الفشل في  و .  76لصحة العالمية في أفريقيا ا 
 حماية الخصوصية إلى ابتعاد المرضى المحتملين. 

نظرًا إلى تزايد التركيز على الصحة اإللكترونية، يبرز 
احترام السرية بدرجة أكبر بين الممارسات التجارية 

 2015الجيدة لتعزيز الوصول. وقد شهد تنقيح عام 
مم المتحدة لحماية المستهلك  للمبادئ التوجيهية لأل

حماية : GL 5جديدة في  "حاجة مشروعة"إدخال 
خصوصية المستهلك والتدفق الحر للمعلومات على  

 الصعيد العالمي.

يؤدي تطوير الصحة اإللكترونية إلى إبراز هذه 
اقتحام  "العوامل إذ يمكن للقرصنة أن تتسبب بخطر 

ذكرتها  للسجالت اإللكترونية، مثل تلك التي "جماعي
حول استخدام المعرفات   2018دراسة عام 

 .77اإللكترونية والبيومترية

 )2018(تنتقد دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية 
بشدة ما تعتبره موقف استخفاف تجاه الخصوصية  

 
المعلومات تتعلق حماية البيانات باألمن كما هو الحال في الحماية من القرصنة والدخول غير القانوني إلى قواعد البيانات. تتعلق السرية بمشاركة  75

رات  تغيّ المخول به، وتسبق التطورات الرقمية الحالية بفترة طويلة على الرغم من أن المشكلة تتفاقم بالطبع بسبب ال  حسبواإلفصاح عنها على 
 التكنولوجية الحديثة. 

76 AFRO Covid19 response strategy, May 2020 . 

77 Sepúlveda Carmona M (2018). Is biometric technology in social protection programmes illegal or arbitrary? 
An analysis of privacy and data protection, ILO, EXTENSION OF SOCIAL SECURITY Working Paper No. 59, 2018 . 

في مجال الحماية االجتماعية لمن هم أقل ثراًء. يميل 
صانعو سياسات الحماية االجتماعية والممارسون 

ًا إلى إيالء القليل من االهتمام أو إلى عدم  حالي
االهتمام بالخصوصية وأمن البيانات فيما يتعلق  

ترى أن   الدراسةببرامجهم. ومن الجدير بالذكر أن 
في "األمر ال يتعلق بعدم وجود أحكام تشريعية. 

معظم البلدان، هناك أطر قانونية تحكم الخصوصية  
الشخصية... وغالبًا ما تنفذ برامج  وحماية البيانات 

الحماية االجتماعية دون آليات تحمي حقوق األفراد  
وُتبلغ  "الذين يجري جمع معلوماتهم أو البيانات نفسها

عن االنتشار السريع لهذه اآلليات في البلدان النامية،  
على طلب من المانحين الذين تنتقدهم   وغالبًا بناءً 

من المانحين يضغطون من  في حين أن العديد "ضمنًا: 
أجل إدخال التكنولوجيا البيومترية، ال يوجد نقاش 

يذكر حول آثار استخدام هذه التكنولوجيا في برامج  
كما لم يكن هناك أي تخطيط  ، ةالحماية االجتماعي

منهجي أو شامل للبرامج التي تستخدم هذه 
في حين يمكن  "يخلص الموجز إلى أنه  ."التكنولوجيا
ع المعلومات الشخصية وتبادلها من كفاءة أن يزيد جم

إدارة برنامج الحماية االجتماعية ورصده، فإنها 
حقوق وحريات  يمكن أن تهدد أيضاً  )تحذير مهم(

مقدمي  (وأمن األشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم 
 ."بل والمجتمع ككل )الطلبات والمستفيدين

من المخاطر التي تتبادر إلى الذهن أن يصبح  
أو الدالالت / استخدام الدالالت اإللكترونية و

شرطًا فعلّيًا   )انظر دراسة الحالة أدناه(البيومترية 
لتقديم الخدمة. إن التقرير األخير الذي قدمه مقرر 

األمم المتحدة فيليب ألستون عن الفقر في المملكة 
يات عالية من استخدام  المتحدة، وهي بلد فيها مستو 

اإلنترنت، يبعث على القلق فيما يتعلق بالمتطلبات  
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. وصفت عملية التطبيق الرقمي لمزايا  78الرقمية
ائتمان "في شكل  اً الضمان االجتماعي المدمجة حديث

تضع بعض الفئات األضعف في "جديد بأنها  "عالمي
المرتبة األولى لما يشكّل تجربة رقمية على الصعيد  

في المملكة المتحدة  . ووجد مسح حكومي "يالوطن
في المائة فقط من جميع المطالبين كانوا  54أن 

قادرين على التقدم بطلبات على اإلنترنت بشكل  
مستقل، دون مساعدة. خلص المقرر إلى أنه: على 

العكس، فرغم االحتجاجات الرسمية، إال أن مصطلح  
ر إلى  هو في الحقيقة أقرب بكثي "الرقمية افتراضياً "

 . "رقمية فقط"كونه 

بلد  ك المملكة المتحدة  وهذا يفسر الحالة في 
تقرير منظمة العمل   وتوافقها مع   الدخل  مرتفع

البلدان ذات الرابط المشترك مع    بسبب الدولية 
المنخفض. يخلص تقرير منظمة العمل   الدخل 

يتخلى المستفيدون  ال " إلى ما يلي:   الدولية 
االجتماعية عن حقوقهم في برنامج الحماية   من 

الخصوصية وأمن البيانات عندما يقدمون 
. إن اعتماد حقوق المواطنين "الشخصية  معلوماتهم 

في الخدمة على استخدام االتصاالت اإللكترونية 
 لتصبح اقصاءً   " الفجوة الرقمية " يمكن أن يوسع  

. لكي يتم تطبيق مبدأ الوصول مكثفاً   اجتماعياً 
ترام مبدأ عدم التمييز بين اح اً الشامل، يجب أيض 

 طرق الوصول.

بموجب تدابير الحماية االجتماعية التي نوقشت 
أعاله، قد يكون إثبات الهوية ببساطة هي مفتاح  

م الهوية الرقمية السليمة أن  ُظ األهلية. يمكن لنُ 
في الحصول على الخدمات الصحية بنفس  تساعد

الطريقة التي يمكنها الحصول بها على الخدمات  
في ذلك مدفوعات الضمان االجتماعي  لمالية، بماا

 الحكومية. 
 

78 Human Rights Council A/HRC/41/39/Add.1Distr.: General 23/04/19 Visit to the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights . 

79 UN (2020). Policy Brief, The impact of Covid-19 on SE Asia. July 2020, p. 6. 
80 UNCTAD (2020), digital economy update: The COVID-19 crisis: Accentuating the need to bridge digital 

divides. UNCTAD/DTL/INF/2020/216 April 2020 . 

وينطبق الشيء نفسه على أنظمة الهوية غير الرقمية  
، والفرق هو أن الهوية الرقمية يمكن أن تستفيد اً أيض
فريدة وغير مزورة، مثل البيانات   "أوراق اعتماد"من 

البيومترية، بدالً من الحاجة إلى شهادات الميالد  
، وإثبات العنوان، وما إلى ذلك.  "ورقيةال"والزواج 

بمجرد إصدار الهوية الرقمية، يمكن بسهولة الحفاظ  
عليها آمنة أو يمكن حملها كتطبيق على هاتف ذكي. 

أثناء ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن العديد من األشخاص  
ليس لديهم هواتف ذكية وسوف تستغرق العملية  

 وقد ال تكون سلسة. االنتقالية وقتاً 

، الذي اعترفت به األمم  " توسع المهمة " هناك خطر  
  19- كوفيد حول    2020يوليو  / المتحدة في تقرير تموز 

. تعليقًا على تدابير االحتواء  79في جنوب شرق آسيا 
لألحكام المصاغة  " التي تم سنها مؤخرًا، قال التقرير:  

بشكل غامض دون الضمانات والقيود الالزمة القدرة على  
الحقوق في المعلومات والخصوصية وحرية  تقييد  

التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي  
واللجوء. في بعض الحاالت، ال توجد ضمانات مثل  
شروط انقضاء الوقت أو المراجعة، من أجل ضمان  

حالة    ي العودة إلى القوانين العادية بمجرد أن تنته 
نظر في  الطوارئ، ولذلك سيكون من المهم إعادة ال 

 . " تطبيقها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

م ُظ تشير دراسة حديثة لألونكتاد، ربما مع وضع نُ 
في   19-المتعلقة بكوفيد   " اقتفاء األثر وتحديد المنشأ " 

إن جمع البيانات الموسعة... يمكن أن تسمح " االعتبار:  
وقد تواجه بعض الحكومات  للرصد الجماعي. ... 

بين لوائح حماية البيانات الصارمة والحاجة    مفاضلة 
. يتمثل الخطر " إلى تحقيق أهداف معينة للصحة العامة 

التراكمي لالتجاهات المذكورة أعاله في عدم تشجيع 
مستخدمي الخدمات على التسجيل للحصول على 

  . 80الخدمات، ما لم يكن ذلك قسريًا أو لحاجة ماسة 
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 حالة الالجئين والهويات الرقمية 

يمكن فهم الهويات الرقمية على أنها مجموعة من الخصائص وبيانات االعتماد التي تم التقاطها وتخزينها إلكترونيًا والتي 
مثل الصور (بالتفاصيل البيومترية للفرد يمكن أن تحدد هوية الشخص بشكل فريد. يمكن ربط الهوية الرقمية 

 . أألغراض التوزيع المستهدف للنقد أو المساعدات اإلنسانية العينية  )الفوتوغرافية أو بصمات األصابع أو مسح القزحية

اتخذت مبادرات مختلفة لتمكين الالجئين من الحصول على بطاقة هوية رقمية لتيسير الحصول على خدمات الحماية  
ة، حيث تشكّل مسألة إثبات الهوية مصدر إشكال أساسي. يمكن أن يؤدي الفشل في إثبات الهوية إلى إخراج االجتماعي

، ما يتعارض مع استراتيجية اإلدماج. كما أن هناك حلقة مفرغة يحتاج الالجئون فيها إلى نظامي الشخص من االقتصاد ال
تهم، ومع ذلك فإن البطء في إصدار وثائق الهوية يعوق قدرة هواتفهم النقالة لتخزين المعلومات الشخصية المتعلقة بهوي 

 . بالالجئين على التسجيل للحصول على خدمات الهاتف المحمول

في المائة تحويالت عينية،  94مليار دوالر أمريكي سنويًا يتم توزيعها في شكل مساعدات إنسانية، هناك  28من بين مبلغ 
في المائة هذه، تتخذ نسبة معينة شكل التحويالت اإللكترونية. يمكن أن   6 ـ ال في المائة منها نقدية. من 6في حين أن 

تساعد الهوية الرقمية في ضمان وصول المساعدة النقدية إلى المستفيد المقصود. يعتبر توثيق هوية المستفيد أمرًا 
عد ة إال إذا أمكن دفع األموال عن بُ حاسمًا بالنسبة لهذه التحويالت النقدية، إذ ال تتحقق مزاياها على المساعدة العيني

م مالئمة للهوية والتوثيق. كما تعتبر إمكانية تتبع األموال شرطًا رئيسيًا تفرضه الحكومات  ُظ وبشكل رقمي، مدعومة بنُ 
ل والجهات المانحة لزيادة التحويالت النقدية نظرًا إلى المخاطر الكبيرة المتوقعة لتسرب األموال أو الستخدامها في تموي

  –قد تكون التحويالت النقدية أكثر فعالية من المساعدة العينية في الحفاظ على استمرار االقتصاد المحلي  .جاإلرهاب
 تتعلق هذه المسألة بطبيعة الحال بالتقدير المحلي، إنما بدون تطوير آليات الهوية، يعتبر هذا االختيار استباقي. 

 . G20 Digital Identity Onboarding Report المصدر:
 مالحظة: 

 Groupe Spéciale Mobile Association (GSMA) (2019). The digital lives of refugees: How displaced populations أ. 
use mobile phones and what gets in the way. 2019 . 

 G20 Digital Identity Onboarding. World Bank Global Partnership for Financial Inclusion. 2018. See Box 6 case ب. 
studies of Peru, India, Pakistan . 

 .G20 Digital Identity Onboarding, p. 28 ج.
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 19-كوفيداالستجابة لجائحة  .3

 الملكية الفك��ة والبحث والتطو�ر  .ألف

يشكل تسليم اللقاحات والوصول إليها لمكافحة 
تحديات كبيرة لحماية المستهلك. اتخذت   19-كوفيد

اإلجراءات األخيرة في هذا الصدد خارج نطاق 
اختصاص وكاالت حماية المستهلك ولكنها مع ذلك  

ب التحركات الجديدة  ضرورية لرفاه المستهلك. صاَح 
الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير، 

فضالً  الذي يرجح أن يكون معظمها عابرة للحدود، 
الوصول المفتوح إلى النتائج، تعديل لوائح  عن

المنافسة، بدعم من األونكتاد. يأتي ذلك بعد سنوات  
عديدة من الدعوة التي قامت بها منظمة الصحة  

العالمية، والتي غالبًا ما تشجعها جمعيات المستهلكين. 
العالقة المشتركة بين العناصر المعقدة   الشكلويوضح 

 المعرضة للخطر.

: ال�يانات  لتفاعل �ين العناصر الرئيسية األربعة ا
 والخصوصية والمنافسة والملكية الفك��ة

 

 
81 UN News (2020). COVID-19: Countries support ‘one-stop shop’ to share science and research. UN News: 

29/04/20: ‘Landmark collaboration’ to make COVID-19 testing and treatment available to all. 29/05/20 . 

82 UNCTAD (2020). COVID-19: Firmer action needed to better protect consumers. 08/04/20 . 

من بين التطورات اإليجابية األخيرة في االستجابة  
الوصول إلى ( ACT، تم إطالق مسّرع جائحةالعالمية لل 

لجعل  2020أبريل / في نيسان )19-أدوات كوفيد
وعالجه متاحًا للجميع، تاله مجمع   19-اختبار كوفيد

في   )TAP-C( 19-إتاحة تكنولوجيات مكافحة كوفيد
مايو. ويوصف مجمع إتاحة تكنولوجيات مكافحة  / أيار

 "نقطة خدمات شاملة"بأنه )  TAP-C( 19-كوفيد
ذ انطالقه. أكد المدير  دولة بدعمه من 37وتعهدت 

لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس   العام
غيبريسوس، في إعالنه عن مجمع إتاحة تكنولوجيات  

أن المبادرة الجديدة  ،  ) TAP-C( 19-مكافحة كوفيد
التي تقوم على العمل السابق الذي أعقب اتفاق  

بشأن التجارة والصحة العامة،  2001الدوحة لعام 
براءات األدوية الذي ساهم في  وعلى عمل مجمع

مكافحة فيروس نقص المناعة والتهاب الكبد باء،  
والذي يعيد ترخيص براءات االختراع إلى الشركات  

لم يكن من المرجح أن ُتنجز   ،81المصنعة العامة
 . 19-كوفيد جائحةاإللحاح الذي سببه تفشي   لوال

إنفاذ حماية المستهلك   .باء
 الجائحة  أ�ناء

  جائحةإعالن منظمة الصحة العالمية عن انتشار الاء ج
بمثابة دعوة إلى الوكاالت   2020في أوائل عام 

الحكومية لحماية المستهلك لتكثيف أنشطتها في 
جميع أنحاء العالم، وقد جمع األونكتاد أدلة كبيرة على  

  . 82لوكاالتاالنتهاكات التي تم اإلبالغ عنها ل

 خصوصية

 �يانات

 منافسة

ملكية  
 فردية
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 دراسات حالة: تدخالت وكاالت حماية المستهلك 

الكولومبية للصناعة والتجارة، تحقيقًا، بصفتها سلطة   Superintendencia، فتحت شركة 2020مارس / آذار 27في 
 19-وطنية لحماية المستهلك، بينما أمرت في الوقت نفسه بإزالة أي إشارة إلى الفعالية الوقائية والعالجية ضد كوفيد 
الحماية  لمنتجات أعلنت عنها وسوقتها ثالث منصات على اإلنترنت، كإجراء مؤقت. وجاء ذلك بعد إعالن وزارة الصحة و

االجتماعية صراحة أنه حتى ذلك الحين لم تكن هناك منتجات أو أدوية قادرة على منع انتشار الفيروس أو شفاء 
 . المصابين به

، تم تشجيع المستهلكين األفراد على اإلبالغ عن حوادث الممارسات السيئة  يمكن النظر إلى هذا المثال بطريقتين. أوالً 
لهذا الغرض. ثانيًا، يشكل ذلك مثاالً جيدًا على التعاون بين اإلدارات الذي  اً تطبيق Superintendanciaحيث أنشأت شركة 

 يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. 

منصات على اإلنترنت تحذر   )بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي(عممت شبكة التعاون األوروبي لحماية المستهلك 
إلكترونية لمراقبة االمتثال. جاءت استجابة المنصات في كثير من   "تدخالت" راء بـ من عمليات االحتيال وعززت هذا اإلج

 .للمحتوى المخالف، رغم وجود عدد كبير من المخالفات حتى بعد اتخاذ إجراءات األحيان بإزالة سريعة جداً 

معدل اإلصابات في   ، تدخلت بعض الحكومات األفريقية، رغم االنخفاض النسبي في2020مارس / آذار في وقت مبكر من 
القارة في تلك المرحلة. ففي كينيا، على سبيل المثال، أمرت السلطات المعنية بالمنافسة، المتاجر الكبرى بتتبع المستهلكين 

وفي نيجيريا، اضطرت منصة  .الذين فرضت عليهم هذه المتاجر أسعارًا باهظة مقابل معقمات األيدي، إلعادة المال لهم
منتجًا من منصتها من قائمة  390فريقيا إلى إزالة أالتجارة اإللكترونية الكبيرة التي تعمل على نطاق واسع في غرب 

بائعًا، من معقمات األيدي وأقنعة الوجه، بعد تحذير صادر عن اللجنة الفيدرالية للمنافسة  168المنتجات التي تخص 
وقد تم تنفيذ عملية   .للبائعين المشاركين في التالعب والزيادات العشوائية في األسعار، )FCCPC(وحماية المستهلك 

 الشطب من القائمة على الفور. 

 . UNCTAD Newsletter and News Items and others on COVID 19 response by member States cited below المصدر:

 

، حكم  2020أبريل  / في تقريره في نيسان 
على جائحة فيروس كورونا على أنها   األونكتاد 

فتحت الباب على مصراعيه للممارسات التجارية  " 
غير العادلة والمضللة والمسيئة، مضّرًا المستهلكين  

.  " ضعف الفئات الحرمان األكبر أل   مسبباً بشدة و 
شهدت أسعار المنتجات  " األونكتاد:   أفاد 

األساسية المتعلقة بالنظافة الصحية   االستهالكية 
مثل األقنعة ومطهر اليدين والمنتجات المنزلية  

أجبر الحكومات على   األساسية ارتفاعاً حادًا، ما 
وضع حدود قصوى لألسعار في مختلف الواليات  

. وفي التقرير نفسه، حددت الشبكة  " القضائية 
  (ICPEN)الدولية لحماية المستهلك وإنفاذ القانون  

  21من    19- مجاالت تثير مخاوف في سياق كوفيد 
ال مبرر لها، وإعالنات مضللة    ، شملت أسعاراً عضواً 

واالحتيال المالي، بما في    " المنتجات المعجزة " عن  
لكتروني  ذلك نداءات كاذبة للتبرعات، أو التصيد اإل 

 االحتيالي. 

شملت األمثلة األخرى للتدخل المبكر في الدول 
ي االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  األعضاء ف

تدابير    جائحةخالل األشهر األولى من انتشار ال
، كان 2020يونيو / إيجابية ووقائية. بحلول حزيران

بلدًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   30أكثر من 
، منها أمثلة  "19-كوفيد" قد اتخذت تدابير استجابة لـ
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في االتحاد االقتصادي ضمن الدول األعضاء الثمانية  
 :83والنقدي لغرب أفريقيا

معايير الجودة لمعدات الحماية الشخصية،  •
 ؛84)واليات 8( )المعقم الهالمي(واألقنعة والجيل 

 )المعقم الهالمي(الحدود القصوى ألسعار الجيل  •
 ؛ )3(، وأقنعة الوجه  )5(

. االلتزام )واليات  6(الدعم واإلعانات المباشرة،   •
 ؛ )5(بارتداء أقنعة الوجه 

 ؛ )واليات 6(ترويج اإلنتاج المحلي  •
اإلعفاء الضريبي على السلع الصيدالنية والطبية   •

 ؛ )واليات 4(
تحديد الحد األقصى ألسعار السلع والخدمات  •

 ؛ )واليات 5(األساسية 
 ؛ )واليات 4(توفير الكهرباء والمياه مجانًا  •
لكبيرة والمؤسسات  صندوق دعم للشركات ا •

 ؛ )واليات 4(الصغيرة والمتوسطة 
: والية واحدة نظاميصندوق دعم للقطاع غير ال  •

 ؛)ساحل العاج(فقط: 
ساحل (صندوق دعم لألسر األضعف، واليتان:  •

 .)العاج ومالي
هناك مجال للتشجيع في نطاق التدخالت وتنوعها 

، في وقت مبكر  والتي جرت في وقت قصير جداً 
. في نشرتها اإلخبارية التي نشرتها في خالل الجائحة 

، عملت دول األونكتاد معًا على  2020أبريل / نيسان
حماية المستهلك وتدابير المنافسة كجزء من مجموعة 

اإلجراءات التي اتخذتها. تم إدراج العديد منها كونها  

 
83 Olivier Angaman, Director of Competition, WAEMU, the experience of regional organisations in competition and 

consumer protection. UNCTAD webinar 17/06/20 Key competition and consumer protection priorities for regional 
integration in Africa . 

ها بموجب  يتعلق بالمثال األخير، ثبت أن أقنعة الوجه مثال ناجح لإلنتاج من قبل العمال غير المنظمين، الذين يعملون وفقًا للمعايير المتفق عليفيما  84
 ,WIEGO :المصدر طبق ذلك على إثيوبيا وكينيا حيث تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة أيضًا بالنسبة لألقنعة. ن عقود مع الوكاالت المحلية. ي

Informal workers in the COVID-19 crisis: a global picture of sudden impact and long term risk. 2020. 

85 UNCTAD (2020). UNCTAD and Consumer Protection in the time of Covid19. April 2020 . 

 اكًا لقانون المنافسة، بل إن إساءة استخدام هذا المركز هو الذي يفرض التدخل. في معظم الواليات القضائية، ال يعتبر مركز الهيمنة في حد ذاته انته 86

87 Brussels, 8.4.2020 C(2020) 3200 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Temporary Framework for 
assessing antitrust issues related to business cooperation in response to situations of urgency stemming from the 

current COVID-19 outbreak. UNCTAD Competition and Consumer Protection in the time of Covid19. April 2020 . 

88 UNCTAD (2020). COVID-19 firmer action needed to better protect consumers April 2020 . 

أخذت صالحيات معززة عبر نطاق واسع. وشملت:  
بيا، وفرنسا،  بوليفيا، والبرازيل، والصين، وكولوم

واليونان، والهند وإيطاليا وكينيا ونيجيريا، وباراغواي، 
وروسيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وسيشيل،  
وتايالند، وتركيا، والمملكة المتحدة، والواليات  

وقد انتشرت االستجابات  .85المتحدة وأوروغواي
 على نطاق أوسع منذ ذلك الحين. 

امتدت التدخالت إلى ما هو أوسع من قضية إساءة 
استخدام السوق، ووصلت إلى النظر في درجة هيمنة 

  19- . شهدت أزمة كوفيد 86بعض التجار في أسواق معينة 
في ذلك التعاون بين الشركات الذي كان من  تحوالً 

في السابق ألسباب المنافسة، وقد   يفشلالممكن أن 
معتادة إذا كان بإمكانهم  ُيسمح اآلن بتجاوز القيود ال

المساعدة في ضمان توريد السلع والخدمات. تم  
السماح بمثل هذه االتفاقيات في االتحاد األوروبي، مع  

وجود ضمانات، وكذلك في نيوزيلندا والصين  
نظرًا إلمكانية قيام وكاالت حماية المستهلك  .87وكندا

بالعمل كمراقبين عن كثب للسوق، فمن المحتمل جدًا 
أن يكون التعاون الوثيق مطلوبًا لضمان أال يتحول  

 هذا الموقف األكثر تساهالً إلى هيمنة مسيئة.

استنادًا إلى التقارير التي وردت من مجموعة واسعة 
العديد من البلدان، من وكاالت حماية المستهلك في 

أصدر األونكتاد المجموعة التالية من تسعة إجراءات 
 : 88رئيسية كتوصيات لوكاالت حماية المستهلك
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إنشاء آليات تنسيق تتألف من السلطات الحكومية   .1
المعنية، بما في ذلك السلطات المعنية بالصحة 

 والجمارك وحماية المستهلك والمنافسة.

قبة السوق بشأن السلع القيام بمبادرات خاصة لمرا .2
االستهالكية األساسية، بما في ذلك تلك التي تساعد 
 على الحد من العدوى مثل األقنعة ومعقمات األيدي. 

تقييم جدوى فرض سقف لألسعار على منتجات معينة،   .3
 مثل األقنعة ومعقمات األيدي. 

اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد الزيادات المبالغ فيها في  .4
 لسلع، واالدعاءات المضللة والزائفة. ا احتكار األسعار أو 

حث المنصات الرئيسية على اإلنترنت على التعاون في  .5
 تحديد هذه الممارسات. 

تلبية احتياجات المستهلكين الضعفاء والمحرومين،   .6
سيما لضمان حصولهم على السلع والخدمات   وال

 األساسية. 

النظر في إمكانية تمديد المواعيد النهائية لسداد فواتير   .7
لخدمات الشهرية وبطاقات االئتمان بالتعاون مع ا

 المؤسسات المالية. 

إطالق حمالت إلعالم المستهلكين بشأن عمليات   .8
االحتيال والممارسات التجارية غير العادلة وكيفية 

 ل االنتصاف. بُ تقديم الشكاوى، مع بيان ُس 

التعاون مع وكاالت حماية المستهلك األخرى من خالل  .9
شأن السياسات والتدابير الوطنية تبادل المعلومات ب

 المتعلقة بفيروس الكورونا.

للتنسيق المتوقع حجم المهمة.   الواسع يوضح النطاق
إلى الحرص على كيفية التعامل   7و 6تشير النقطتان 

مع الفئات األضعف. يجب تصميم برامج وإجراءات  
محددة تستهدف الفئات الضعيفة، كنشاطات زيادة  

الوعي التي تستهدف المجتمعات الحضرية والريفية 
على حد سواء. عند التدقيق في القائمة المذكورة  

أعاله من اإلجراءات المتخذة في الدول األعضاء في  
حاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، يمكن  االت

مالحظة أنه كلما كان وضع المستوطنات أو التوظيف 
 أقل رسمية، تراجع عدد التدخالت.

 القوة القاهرة  .جيم

فيما يتعلق باإلجراءات ذات الصلة، ال تتعلق قائمة  
تدابير األونكتاد المذكورة أعاله فقط باإلنفاذ، 

لضمان توافر السلع والخدمات تتضمن تدابير  بل
األساسية والشروط التي يمكن الحصول عليها،  

ذلك السعر. اآلثار المترتبة على ذلك بعيدة   في بما
المدى، إذ قد ينطوي ذلك على إعادة تفاوض واسع  

النطاق بشأن العقود القائمة أو شروط الخدمة، مثل  
 العقود التي تحكم المرافق والخدمات المالية. في هذه
المفاوضات، يمكن لوكاالت حماية المستهلك أن تلعب 

دورًا هامًا في التفاوض على نطاق واسع بوصفها  
وهو  "قوة قاهرة"، أو وسيطًا في حالة "وسيطًا نزيهاً "

مصطلح فرنسي دخل ضمن المصطلحات القانونية  
في مجال   "قضاء وقدر"العالمية شبيه بمصطلح 

يل االلتزامات  التأمين. وتسمح هذه الوكاالت بتعد
التعاقدية في ظروف استثنائية، ما يحول دون الوفاء  

هذا   عدّ بااللتزامات. في بعض الواليات القضائية، يُ 
األمر سمة تعاقدية، بينما يعتبر في واليات أخرى 

مفهومًا قانونيًا عامًا يخضع إلعالن المحاكم، ويمكن  
 النظر بحدث معين على هذا النحو. 

رمًا، مع ذلك يجري تطبيقه على  يعتبر هذا النهج صا 
نطاق واسع في العديد من الواليات القضائية،  

الترتيبات  " أو    " تدابير الطوارئ " استخدام   خالل  من 
. فعلى سبيل المثال، فرضت جنوب أفريقيا  " المؤقتة 

قيودًا على إنفاذ اتفاقات االئتمان، بينما أوقفت  
واليات قضائية أخرى عمليات اإلخالء بسبب   عدة 
 اإليجارات.  دفع  م عد 

هناك حاجة إلى أمثلة للممارسات الجيدة لتوضيح 
كيفية الموازنة بين رفاه المستهلك وحقوق المنتجين  

والموردين، بما في ذلك الحفاظ على حوافز لهم 
لالستمرار. كما تشير مجموعة أبحاث قانون المستهلك 

ليست "، فإن األزمة الحالية 19-المتعلقة بكوفيد
السياق الذي تم من أجله تصميم قانون المستهلك 

الحاجة إلى  ". وهي تحدد "والقانون الخصوصي العام
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منع قدر اإلمكان من إصابة المحاكم بالشلل مع عدة  
 "19-آالف من القضايا اإلضافية المتعلقة بكوفيد

،  وتطالب المجموعة بتمديد اتفاقيات ائتمان المستهلك
على سبيل المثال، بما يتجاوز أي تعليق أو االلتزامات 

 المتفق عليها لألطراف.

وبسبب االستحالة العملية إلعادة التفاوض بشأن 
ماليين العقود، يتطلب هذا، بالتأكيد، تدخالً حكوميًا، 

في شكل تشريع في حاالت الطوارئ، أو تمديده 
 .89باألصل كان قائماً  حيثما

زمني لألزمة من شهور إلى سنوات، مع تحول النطاق ال
يتعين إعادة النظر في التدابير المؤقتة. هناك حاجة  

إلى شروط قانونية، قابلة للتنفيذ في المحاكم، من 
أجل إجراء هذه المراجعة واختبار ضرورة مثل هذه  

 التدابير وتطبيق الضمانات الالزمة. 

  

 
89 Covid19 Consumer Law Research Group, Consumer Law and Policy Relating to Change of Circumstances Due to 

the COVID-19 Pandemic, Journal of Consumer Policy 43. 03/08/202 . 
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 ت التوصيا .4

برزت القضايا التالية خالل هذه الدراسة، بعضها 
، 19-نتيجة لحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كوفيد

بينما تعكس قضايا أخرى التطورات التي كانت جارية 
في السنوات األخيرة، عملت حالة الطوارئ فقط على 

تحليل ذروته  التسريع من االتجاهات األساسية. يبلغ ال
بتقديم توصيات إلى الحكومات بشأن تعزيز حماية  

المستهلك ورفاهه من خالل توفير الخدمات الصحية، 
مع مراعاة احتياجات المستهلكين الضعفاء والفجوة 

الرقمية، التي تتركز بشدة، كما هو الحال بالنسبة 
ة لالقتصادات. نظاميللكثيرين، في القطاعات غير ال 

التوصيات الواردة أدناه األطر القانونية  تتناول 
والمؤسسية، والصحة اإللكترونية، والهوية الرقمية، 

 ومسائل الخصوصية، إضافة إلى التعاون الدولي.

 حماية المستهلك وحقوق اإلنسان .لفأ

من الواضح أن الحصول على الخدمات الصحية كحق 
من حقوق اإلنسان، كما هو مشار إليه في القسم 

، يتطلب التزامًا من الحكومات والمجالس العاشر
الوطنية وقدرة الهيئات العامة على إنفاذها. قد يكون 

هذا األمر صعبًا إذا لم تكن مؤسسات اإلشراف 
المختصة مسؤولة صراحة عن حماية المستهلك في 
الخدمات الصحية، وقد تحجم بالتالي عن التصرف 

تعاون بين نيابة عن المستهلكين. لذلك، يعتبر زيادة ال
السلطات الصحية ووكاالت حماية المستهلك مسألة  

 بالغة األهمية. 

هناك حاجة العتماد وتكييف بعض مبادئ المستهلك  
األساسية التي تم التقليل من شأنها في قطاع  

الصحة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العالقة الفريدة بين  
المستخدمين والمهنيين في هذا المجال. لذلك،  

االنتباه إلى المبادئ التوجيهية لألمم  توجيه   يتم 
االحتياجات  " سيما   المتحدة لحماية المستهلك، ال 

المرتبطة بالحصول على السلع    " المشروعة 
والخدمات األساسية، وحماية الضعفاء والمحرومين،  

والحماية من األخطار التي تهدد الصحة والسالمة،  
وحل المنازعات وجبر الضرر، وتمثيل المستهلك،  

 صوصية المستهلك. وخ 

يسعى الجزء الثاني من هذه التوصية إلى 
االنتباه إلى مكانة التشريعات المتعلقة  توجيه 

المستهلك ضمن مجموعة القوانين األوسع  بحماية 
نطاقًا. يوجد في العديد من الواليات القضائية 

قوانين مدنية تعمل جنبًا إلى جنب مع التشريعات  
سيما  اكًا قانونيًا، ال القطاعية، وقد يسبب ذلك ارتب 

، أي المبادئ العامة، " األفقية" عندما ُتحدد األحكام  
في جميع المجاالت، في حين يتم أيضا تطبيق 

. في السياق الحالي، " الرأسية "التشريعات القطاعية  
يمكن أن تمثل تشريعات حماية المستهلك المحور 

األفقي بينما تمثل التشريعات الصحية المحور 
وجود تعقيد إضافي يتمثل في وجود   الرأسي، مع 

الكثير من السياسات الصحية ضمن إدارة وزارات 
 أخرى غير الصحة.

المثال على ذلك القانون البرازيلي للدفاع عن  
المستهلك الذي تنطبق مبادئ قانون المستهلك األفقي  
الخاص به على جميع القطاعات االقتصادية، ويوازن 
بين أوجه عدم المساواة بين األطراف الحادة بشكل 

خاص في قطاع الصحة، من خالل توضيح أن  
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 .90مستهلكاألحكام التعاقدية ال تلغي بعض حقوق ال
ومن شأن ذلك، على سبيل المثال، أن يسمح بإبطال  
شروط الخدمة غير العادلة، ويمكن أن يساعد أيضًا  
في وضع إطار للمجتمعات المحرومة من الخدمات 

 لتأكيد حقوقها.

: باعتبار أن األمم المتحدة تعترف بالحق  1التوصية 
في الصحة كحق من حقوق اإلنسان، يجب على  

ء أن تنظر في المبادئ التوجيهية الدول األعضا
سيما  لألمم المتحدة لحماية المستهلك، وال

للمستهلكين،   "االحتياجات المشروعة"باستخدام 
 كقائمة مرجعية لتقديم الخدمات الصحية. 

ينبغي توضيح نطاق حماية المستهلك على أنه يمتد  
بما فيها تلك التي  (ليشمل جميع السلع والخدمات 

تطبق   قداستبعاد قطاعات فردية.  دون  )تقدم علناً 
التشريعات القطاعية ولكنها لن تتفادى حقوق  

 المستهلك.

 الحماية الشاملة في سياق الصحة .باء

لطالما دأبت األمم المتحدة على النظر إلى الصحة  
وسياسات الصحة نظرة واسعة تتجاوز تقديم  

الخدمات واألدوية لتشمل مسائل الصحة العامة  
والبيئية والحماية االجتماعية. تشكّل أهداف التنمية 
المستدامة شهادة على ذلك. أدى ظهور أزمة فيروس 
 كورونا المستجد إلى تأكيد صحة هذا النهج وتكثيفه. 

اتسمت األزمة بتدخالت حكومية ضخمة للحفاظ على 
اإليرادات، مع تحويل تركيز الحماية االجتماعية إلى 

اليف العالج الصحي والحفاظ  ما هو أبعد من دفع تك
 

90 Codigo de Protecao e Defesa do Consumidor. Edicao comemorativa, 25 anos da lei Secretaria Nacional do 
Consumidor, Ministerio da Justica, (SENACON) 2015.For a detailed analysis in French : Patricia Galindo da 

Fonseca, Droit de la protection du consommateur au Quebec et au Brésil : une analyse comparée. Editions IEIM 
2016, Montréal. In English see : Claudia Lima Marques & Patricia Galindo da Fonseca. Consumer protection in 
Brazil: the 2016 report for the International Academy of Consumer Law. In: Enforcement and effectiveness of 

consumer law, Hans-W Micklitz, Genevieve Saumier (Eds) Springer 2018. p. 100 . 

على الدخل خالل فترات المرض، إلى القضايا األوسع  
المتمثلة في ضمان إيرادات السكان ككل.  نطاقاً 

تزال مدة هذه الضمانات غير واضحة. كلما طال   ال إنما
أمد حاالت الطوارئ، كلما اتضح أن التحويالت النقدية 

من أن   تحتاج إلى أن تكون متكررة ومنتظمة بدالً 
تكون طارئة. يتطلب هذا مقاربًة منهجيًة لتولي  

 .)المفهوم(الموقف الحالي التفاعلي 

هناك حاجة إلى آليات خدمات صحية   : 2التوصية  
 شاملة للحماية االجتماعية في ثالثة جوانب متميزة:

تكلفة العالج الطبي من خالل دورة الوقاية   •
قد تكون (والتشخيص والوصفات الطبية 

جميعها أو أي منها مجانية عند نقطة  
 ؛)االستخدام

دعم الدخل للبالغين المرضى غير القادرين على  •
 العمل، وكذلك للمعالين؛

دعم الدخل خالل األوبئة لمن ال يستطيع العمل   •
 بسبب الحجر وغيره من التدابير المماثلة؛ 

التطوير المنهجي مطلوب على أساس طويل   •
تماعية التي تفتقر األجل بالنسبة للفئات االج

حاليًا إلى التغطية فيما يتعلق بالتدبيرين  
األولين. وينطبق التدبير الثالث على حاالت  

 . الطوارئ الحالية والمستقبلية

تمو�ل الخدمات الصحية والقدرة  .جيم
 على تحمل التكاليف

تستجيب التوصية الواردة أدناه للنتائج الهامة التي  
توصلت إليها منظمة الصحة العالمية ومفادها أن  

النموذج األصلي لتمويل التأمين الصحي االجتماعي  
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ال يتسق مع التغطية الصحية الشاملة وهو إلى  
. ال يرجع هذا االتجاه فقط إلى مقتضيات  91زوال 

منظمة الصحة  حالة الطوارئ الحالية، بل أصدرت  
في ضوء االعتماد    2019العالمية الحكم في عام  

على التمويل الحكومي المباشر، وهو أكبر في  
 البلدان األكثر ثراًء. 

السبب األساسي، وهو بارز بشكل خاص في أفريقيا 
والمناطق األخرى ذات الدخل المنخفض، هو أنه  

بالنسبة ألعداد كبيرة من العمال، ال تصلح هيكلية  
يف للتأمين الصحي االجتماعي الذي تدعمه  التوظ

المساعدة االجتماعية للفقراء، وهو ما شكّل أساسًا  
منظمة م الضمان االجتماعي في بلدان ُظ للعديد من نُ 

. يجعل الحجم الهائل التعاون والتنمية االقتصادية
نموذج المساهمة والنماذج التي  نظاميللقطاع غير ال

ابلة للتطبيق، حيث أنها تم اختبار الدخل فيها، غير ق
تستند إلى نوع من السجل، سواء من حيث اإليرادات 

 .92أو المساهمات أو كليهما

يدفع المرضى من    :الخدمات مقابل المباشر الدفع
ذوي الدخل المنخفض في البلدان المنخفضة الدخل  

نسبة عالية جدًا من اإلنفاق الصحي من أموالهم الخاصة  
في المائة في البلدان ذات    22 في المائة مقارنة بـ   41  – 

الدخل المرتفع. وتفيد التقارير بأن بعض المرضى  
المحتملين ال يحصلون على عالج صحي بسبب االفتقار  
إلى الموارد لدفع الرسوم. على الرغم من إمكانية إجراء  
تحسينات كبيرة من خالل االستثمار في توسيع نطاق  

لعامة والبنية التحتية، ستكون هناك  التدخالت الصحية ا 
حاالت تكون فيها التدخالت باهظة التكلفة    دائماً 

ضرورية. وهذا اختبار جدي لحق اإلنسان في الصحة،  
الذي سيكون من الصعب اجتيازه ألسباب تتعلق بنقص  

 
91 WHO (2019), p. 30. 
بحد ذاته مضلالً، فقد يدل على عدم الشرعية. العمل غير المنظم غير معترف به ببساطة وال يتم دمجه في   " القطاع غير المنظم " قد يكون مصطلح  92

الفنية، وغالبًا ما تكون غير مدمجة، وأحيانًا تتجاهلها السلطات  م الضرائب والضمان االجتماعي. قد تكون العشوائيات غير قانونية من الناحية ُظ نُ 
 الحكومية. 

93 “Strategizing national health in the 21st century: a handbook”, Chapter 10 – Law, regulation and strategizing for 
health, David Clarke, 2016, available at who.int/iris/bitstream/handle/10665/250221/9789241549745-chapter10-

eng.pdf?sequence=1 . 

الموارد. على المدى الطويل، ينبغي بناء السجالت  
لكن  االجتماعية لضمان الحصول على الخدمات، و 

الحاجة    9يستغرق هذا وقتًا طويًال. تتناول التوصية  
 إلى توسيع السجالت االجتماعية. 

م للتخفيف ُظ : هناك حاجة ماسة إلى نُ 3التوصية 
من المستويات العالية لإلنفاق من األموال الخاصة، 

التي لها تأثير ارتدادي كبير. يمكن تكليف الجهات 
انظر (م ُظ التنظيمية القطاعية بوضع هذه النُ 

. يجب تنفيذ تدخالت الصحة العامة  )4التوصية 
على نطاق واسع بتكاليف وحدة منخفضة لتعزيز  

مقاومة المرض وبالتالي تخفيف تكاليف العالج 
بالنسبة للخدمة وللمستهلكين الذين يدفعون  

مباشرة. يمكن أن يوفر االستثمار في خدمات البنية  
الصرف  التحتية العامة، مثل المياه النظيفة و

الصحي والطاقة النظيفة، فائدة مضاعفة لتحسين  
الصحة العامة مع توليد التنمية االقتصادية في  

 الوقت ذاته.

 �نظيم الخدمات الصحية . دال

... للنهوض " يتم استخدام التشريعات واللوائح  
السياسات الهامة ألنظمتها الصحية، مثل توفير  بأهداف 

الصحية، أو وضع حدود الوصول الشامل إلى الخدمات 
دنيا للحماية االجتماعية، أو تشجيع االستخدام الفعال 

والمنصف للموارد، أو ضمان االمتثال لاللتزامات الدولية 
... في  ... لحماية األفراد من األذى " و   " للبلد المعني 

ومعالجة فشل السوق وأوجه ( النظام الصحي  
 ووضع المعايير والمتطلبات لمقدمي   )" القصور... 
. قد تكون هناك حاجة إلى مفهوم أكثر 93الخدمات 
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التنظيمية، ما يمنح   " القيادة والسيطرة" دينامية من  
الهيئات التنظيمية القدرة على وضع الخيارات وتعزيز 

 النظم للتغلب على أوجه القصور المنهجية.

يمكن إنشاء آليات  :واستشارتهم  المستخدمين تمثيل
مهنيين خصيصًا استشارية تشمل المستهلكين وال

 للخدمات الطبية.

تقوم العديد من الحكومات بإنشاء مجالس استهالكية، 
بما في ذلك  (إما على أساس متعدد األطراف 

أو لتمثل مصلحة المستهلك ببساطة أمام  )المهنيين
الهيئات المعنّية. وإذا كانت المجالس متعددة  

القطاعات، وتغطي كامل نطاق االستهالك، فيمكن  
قطاع الصحة من جدول األعمال المزدحم.  "إخراج"

مع ذلك، قد يكون من المفيد إجراء بعض اإلحالة  
المتبادلة بين المجلس العام ومجلس الصحة.  

باإلضافة إلى مجلس استشاري للصحة، ينبغي النظر  
في أمر هيئة تنظيمية قطاعية تتعامل مع المسائل 

 غير الطبية مثل رسوم المستخدمين. 

ى الحكومات أن توفر اإلشراف  : عل 4التوصية  
والرصد الوثيقين لتقديم الخدمات الصحية  

للخبراء والهيئات التنظيمية المستقلة المكلفة  
المستخدمين،  / بحماية حقوق المستهلكين 

ذلك النظر في التحسينات الممكنة.   في  بما 
يجب أن ُيسند إلى هذه الهيئات التنظيمية   كما 

وأن    ) م بصفتها أمناء مظال ( دور الوساطة  
ع  على اعتماد مكانة عامة رفيعة تكون   ُتشج�
على التعامل مع الشكاوى الفردية   قادرة 

والجماعية، بما في ذلك الشكاوى التي تشمل  
ممارسين مستقلين يعملون في الخدمات الصحية.  

ينبغي أن تشمل هيكلية إدارة هذه الجهات  
مستخدمي  / التنظيمية مشاركة ممثلي مستهلكي 

ية في الهيئات االستشارية وفي  الخدمات الصح 
أي آليات تشاور واسعة، مع تقديم اآلراء  

واالقتراحات من أجل زيادة حماية حقوق  
 المستخدمين. / المستهلكين 

 م المستهلكين تظلُّ  .هاء

يعتبر التعامل مع الحوادث الطبية من خالل اآلليات 
القضائية على نطاق واسع تعسفيًا ومرهقًا ومكلفًا.  

من   يتحول التعويض إلى واقع الضرر بدالً يجب أن 
نسب اللوم أو الخطأ، الذي يمكن أن يكون في كثير  

، والذي يجب على أي حال النظر من األحيان منتشراً 
فيه بشكل منفصل. يعتبر هذا المجال معقدًا يستحق 

المزيد من الدراسة، بما في ذلك إمكانية التعويض عن 
لكونها قنوات الخطأ وآليات الضمان االجتماعي 

للتعويض. من غير المرجح أن تكون هذه اآلليات  
أولوية خالل األزمة الحالية، ولكن ينبغي النظر فيها  

 على المدى الطويل.

 من مختلفة بمستويات المختلفة التوصيات تتعلق
من غير المحتمل أن تتم مثل هذه اإلجراءات   .م التظل� 

ت القصوى في إطار تعاقدي. في الواقع، فقط في الحاال 
مثل رفض تقديم الخدمة، من المحتمل أن يتم 

االحتجاج عن طريق القانون التشريعي. تتعلق العديد 
من الشكاوى واالستفسارات بالمسائل اإلجرائية  

 واإلدارية، وبالتالي يمكن أن توفر مالحظات مفيدة.

يمكن أن تكون اآلليات  :المستهلكين جمعيات
المختلفة لحماية حقوق المستهلك قانونية ومؤسسية، 

وأحيانًا تحتاج المؤسسات اإلشرافية إلى تشجيعها 
على العمل. يمكن االعتراف بجمعيات المستهلكين  

على أنها مختصة للتصرف نيابة عن المستهلكين أو 
الشكاوى "باسم  اً يمكنها تنفيذ إجراءات، ُتعرف أحيان

، والتي تطلب من المحاكم إلزام المؤسسات  "فائقةال
العامة باتخاذ اإلجراءات. في مجال الصحة، يمكن 
تصور استخدام هذه الضمانة في حالة عدم تقديم 

 خدمات لطوائف أو فئات اجتماعية معينة.

: يستفيد تناول الحوادث الطبية من 5التوصية 
 جعل التركيز أقل على مسؤولية األطراف الفردية.

ل االنتصاف على المستهلكين بُ يمكن تطبيق ُس 
المصابين من خالل أساليب أعم وأكثر إدارية من  
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أسلوب المسؤولية التخاصمية، في حين يمكن 
معالجة المشاكل العامة من خالل إجراءات قضائية  

أقل. يمكن التعامل مع الممارسات الخاطئة، حين  
يات م الداخلية، عن طريق آلُظ تحدث، من خالل النُ 

إدارية أو مهنية، دون إلزام مستخدمي الخدمة  
 بالشروع في مثل هذه اإلجراءات.

معيات المستهلكين المختصين، أو جينبغي تمكين 
خدمي  تغيرهم من الممثلين المختصين لمس

الخدمات الصحية، من اتخاذ إجراءات قانونية  
لتأكيد حقوقهم كمستخدمين للخدمة أو مستخدمين  

 بالنيابة عنهم. محتملين لها أو 

إنفاذ قانون حماية المستهلك  .واو
 والتعاون الدولي 

تم دفع وكاالت حماية المستهلك للتدخل في حاالت 
التالعب في أسعار المنتجات الطبية واالدعاءات  

المضللة مثل العالجات المعجزة. ينبغي رصد اآلثار  
المترتبة على التحوالت في المعامالت اإللكترونية  

ت الصحية ووكاالت حماية المستهلك من على الخدما
من منتجاتهم على  التجار الذين يبيعون جزءاً 

اإلنترنت، إلى أسواق الطرف الثالث، بما في ذلك  
ب إتاحة المزيد من  جوسائل التواصل االجتماعي. ي

الموارد والخبرات لوكاالت حماية المستهلك لرصد  
عمال  سيما إذا لم يكن لأل المبيعات اإللكترونية، ال

التجارية وجود قانوني في الوالية القضائية التي تباع 
 فيها سلعها. 

تحتاج    :المستهلك  حماية مجال في الدولي التعاون
الوكاالت الوطنية لحماية المستهلك إلى تبادل  

المعلومات في حالة وجود ممارسات احتيالية أو مضللة  
ُتمارس في واليات قضائية أخرى. ويمكن أن تمتد إلى  

الوالية القضائية الوطنية من خالل التجارة اإللكترونية،  
بما في ذلك أسواق الطرف الثالث. لن تزول المشكلة في  

تمرار نمو التجارة اإللكترونية. في حين يمكن  ظل اس 

تبادل المعلومات بين السلطات، يحبط عدم التوصل إلى  
القانون  " موقف مشترك بين الهيئات الدولية بشأن  

الجهود المبذولة لتنفيذ    " المعمول به والوالية القضائية 
  إجراءات قضائية عبر الحدود. يفرض هذا الفشل قيوداً 

يمكن أن تتوقعه الوكالة من وكالة  على التعاون الذي  
 19- شقيقة في والية قضائية أخرى. بالتأكيد، أدى كوفيد 

إلى مزيد من المناقشات بشأن هذه المسألة، ويمكن  
للتعاون الطوعي أن يكون مفيدًا جدًا، ولكن ال يمكن  

حتى اآلن تمييز سوى خطوات محددة قليلة في  
 االتجاه.  هذا 

تعتبر االتفاقات   :طويروالت البحث أجل من التعاون
بشأن التعاون  19-التي تم التوصل إليها خالل كوفيد

بين الشركات في مجال تطوير اللقاحات، موضع 
سيما في سياق األوبئة. قد تنجم عن   ترحيب، ال

انخفاض المنافسة مخاطر طويلة األجل يمكن توقعها 
على المستهلكين والخدمات الصحية. يتطلب هذا  

في عدة   "نتهاكات المختلطةاال"رصد مخاطر 
حماية المستهلك، والمنافسة، والملكية  ( مجاالت

كما يتطلب   )الفكرية، وحماية البيانات، والخصوصية
الهيئات التنظيمية المحلية المعنية   بين تعاوناً 
 الدولي. الصعيد وعلى

: على وكاالت حماية المستهلك أن  )أ( 6التوصية 
تبقى متيقظة عند رصد الممارسات التجارية 

المسيئة في مجال بيع التجزئة للمنتجات المتعلقة 
بالصحة. كما عليها أن تراقب عن كثب المبيعات 

المتزايدة للمنتجات الطبية عبر اإلنترنت. بالتشاور  
 مع الهيئات الدولية المعنّية، يجب زيادة تمكين

التحقيقات عبر الحدود في الممارسات التعسفية،  
 .ة ذلك إذا ثبت ضرور

: في ضوء الحاجة الملحة إلى )ب( 6التوصية 
التعاون في مجال البحوث للمساعدة في تطوير  

اللقاحات وغيرها من منتجات العالج الصحي، على  
سلطات حماية المستهلك والمنافسة أن تستكشف، 

ة، مجاالً لتشجيع  بالتعاون مع السلطات الصحي 
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البحوث المفتوحة المصدر، مع مراعاة الحاجة إلى  
االستثمار في مجال البحث والتطوير واالفتقار إلى 

هذه القدرة البحثية في العديد من البلدان  
المنخفضة الدخل. يجب رصد المخاطر الطويلة  

 األجل للمنافسة. 

الصحة اإللكترونية كمحفز   . زاي
 والجودة  للوصول

ر في دور الصحة اإللكترونية بشيء من  تم النظ
التفصيل، ولوحظ أنها كانت قيد التشغيل لبعض  

الوقت من خالل حوسبة السجالت والتسجيالت، على  
سبيل المثال. يجدر النظر لتناقص عنصر المسافة 

 كوسيلة تعزيز عوضًا عن كونه بديالً عن الموظفين. 

طقة  يعرب أحد تقارير منظمة الصحة العالمية عن المن
تخلق مجموعة الخيارات " األفريقية عن قلقه من أن 

المربكة، مطالب تفرض ضرائب على الموارد  
ربما تحسنت األمور منذ ذلك الحين  .94"المحدودة

، ولكن يجب أن يؤخذ هذا التحذير في )2014(
هناك حاجة إلى سياسات واضحة  "االعتبار. والنتيجة: 

. تصل "ةوشاملة بشأن تكنولوجيا الرعاية الصحي
الصحة اإللكترونية إلى مرحلة الدمج والتطبيع، مع 

يزال هناك ضرورة للتغلب   االعتراف بفوائدها، ولكن ال
على العديد من القضايا العملية، كالبنية التحتية 

 المحلية مثالً، لتقديم إمكاناتها الحقيقية. 

يوجد فهم عام لمبدأ الخصوصية على نطاق واسع في  
الخدمات الصحية، ويعتبر انتشار هذه القيمة، التي  

تكاد تكون ثقافية، أمرًا مشجعًا. مع ذلك، كشف مرصد 
الصحة اإللكترونية التابع لمنظمة الصحة العالمية عن 

درجة من االرتباك حول مختلف أشكال التشريعات،  
ى تشريعات عامة وصحية  التي تنقسم تقريبًا إل

محددة. كما هو الحال بالنسبة لقانون حماية 

 
94 WHO (2014). The African regional health report 2014, p. 123 . 

المستهلك، هناك بالطبع مكان للتشريعات األفقية 
 على حد سواء.  العموديةو

: يعتبر تطوير الصحة اإللكترونية مفيدًا  7التوصية 
سيما في ظروف األوبئة، وفقًا للنهج الذي   جدًا، ال

ما يتعلق تتبعه منظمة الصحة العالمية. في
بالخصوصية وحماية البيانات في مجال الصحة،  

يلزم أن تتضمن التشريعات الجوانب األفقية  
والرأسية على حد سواء، ومراجعة القوانين 
ل بُ الوطنية المتعلقة بالخصوصية، مع توفير ُس 
االنتصاف المناسبة للمخالفات والضمانات  

المؤسسية المناسبة، مثل سلطات حماية البيانات، 
ضالً عن توفير الحماية المحددة للسجالت  ف

 الصحية، والسرية. 

 دور آليات الهوية والربط باألهلية .حاء

من مبادئ األمم المتحدة  )j5المبدأ التوجيهي (
مبدأ المعاملة  "التوجيهية لحماية المستهلك، يحدد 

الذي يحق للمستهلكين    )كما أصبح معروفاً ( "المنصفة
الحماية عبر اإلنترنت   بموجبه التمتع بنفس مستوى

وخارجه. يتعلق ذلك بحق المريض في الحصول على 
الخدمات بغض النظر عن التكنولوجيا. ولهذا األمر  

أهمية خاصة في سياق استخدام الهويات  
اإللكترونية. بالقدر الذي ال يتم فيه اعتبار سجالت 

االشتراكات واستطالعات الموارد المالية أساسًا  
ذلك من الهوية الدليل الرئيسي،  لالستحقاق، يجعل 

في ذلك وجود األطفال. ما يثير، بدوره، مسألة   بما
الحق في الحصول على الخدمات بغض النظر  

 التكنولوجيا.  عن

 / م الهوية اإللكترونيةُظ تظهر األدلة على أن نُ 
البيومترية التي من المفترض أن تكون طوعية 

. هناك خطر  "رقمية افتراضياً "أصبحت تدريجيًا 
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أن يتحول هذا إلى تمييز فعلي ضد أولئك الذين   من
يصعب عليهم الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية. يجب  

 االستحقاق األساسي.  يتغّيرأال 

يمكن الستخدام الهويات الرقمية والبيومترية أن  
الوصول عن طريق الهوية أبسط. غير أن هناك   يجعل

مسألة أخرى هي التمييز بين الهوية والخصوصية. في  
سياق طلبات الحصول على الخدمة الشاملة، تصبح  
الهوية مفتاح الوصول، بدالً من كونها مصدر بيانات 

 هاّمة في حد ذاتها. 

بمجرد الوصول، تصبح البيانات الواردة في النظام،  
الصحية، حساسة للغاية، ليس فقط  مثل السجالت

 أيضا  ولكن الوصول، يمكنه من  حيث من "رأسياً "
 – نظام كل يكون أن وجوب  حيث من "أفقياً "

  بذاته قائماً  المصرفية، والحسابات الصحية، السجالت
 إذا أراد المستخدمون إبقاء الثقة.  "التسرب" ضد وآمناً 

الواردة في الدراسة تجدر اإلشارة أيضًا إلى التوصية 
التي أجرتها منظمة العمل الدولية مؤخرًا والمذكورة 

سابقًا، التي دعت إلى وضع مجموعة من المعايير، في  
تزال عملية وضع بطاقات الهوية البيومترية   حين ال

جارية. تدعو الورقة إلى وضع معايير محلية ودولية 
م الحماية االجتماعية من خالل تحديد: ُظ في نُ 

أو  االستخدام قانونيًا  )مثل هذا(متى يكون  )أ(
حقوق المستفيدين الذين تتم  )ب(تعسفي  غير

معالجة بياناتهم، بما في ذلك البيانات البيومترية. 
التزامات سلطات الحماية االجتماعية وغيرها من  )ج(

الجهات الفاعلة التي تعالج المعلومات وتتحكم بها.  
 لحماية تلك المعلومات. اآلليات التي ينبغي وضعها  )د(

يمكن أن يساعد استخدام بطاقات الهوية البيومترية  
  نظاميووظائف البحث اإللكتروني في إضفاء الطابع ال

، وقد  )والعشوائيات( ة نظاميعلى القطاعات غير ال 
 

عليه   ينظامالعمل في المجال الزراعي في ظل هيكليات دائمة حتى لو لم يتم إضفاء الطابع ال ال يقتصر العمل غير المنظم على المدن، ولكن يطبقه غالبًا  95
 بشكل كامل. 

96 UN, Policy brief (2020). Covid19 in an urban world, July 2020, p. 4. 

يكون أسرع من المتوقع، كما حدث في مجال الهواتف  
المحمولة في أفريقيا. يجب تحقيق ذلك التوازن  

بين بناء السجالت االجتماعية المطلوبة بشكل  الصعب
عاجل، مع احترام الخصوصية، وأال يؤدي ذلك إلى 
شكل آخر من أشكال اإلقصاء لمن ليس لديهم مثل  

هذا التسجيل. إنها ليست مسألة خصوصية بمفهومها 
مجرد. إذا كانت األنظمة تسرب المعلومات، أو تم ال

د يبتعد  استخدامها كشكل من أشكال التحكم، فق
 . المستخدمون عن الخدمات

: ينبغي أن يكون للمستهلك الحق في  8التوصية 
الحصول على خدمة وعلى معاملة منصفة أثناء  

الخدمة بغض النظر عما إذا كان رمز الهوية رقميًا  
غير ذلك، مع وجود لوائح مناسبة لحماية  أم

المستهلك، واعتماد المبادئ الدولية األساسية  
 ات. لحماية البيان

 نظامية الإدماج القطاعات غير  .طاء

يركز استحقاق الحصول على الخدمات الصحية  
والحماية االجتماعية على الضعف والحرمان، بالنظر 

سيما في أفريقيا،  وال نظاميإلى حجم االقتصاد غير ال
يتزايد االعتراف بالحاجة إلى إقراره وتوفير الخدمات 

استبعادهم من آليات للعمال الذين غالبًا ما يتم 
الحماية االجتماعية. حث األمين العام لألمم المتحدة  

هناك حاجة ماسة إلى الحماية "على ما يلي: 
االجتماعية مع التركيز على الفئات الحضرية األضعف 

بغض النظر عن شكليات العمل أو  واألكثر تهميشًا، ...
بدأت بعض الحكومات في العالم  ... 95" وضع الهجرة

صالً في توسيع نطاق الحماية االجتماعية أربي الع
-لتشمل العمال غير النظاميين قبل جائحة كوفيد

 19-كوفيدجائحة . هناك أيضًا دالئل على أن 1996
شرارة االعتراف بالمساهمة االقتصادية التي  تأطلق
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ة. هناك تحد مزدوج  نظاميقدمتها القوى العاملة غير ال
في  نظاميال  يرليس فقط في دعم عمال القطاع غ 

حاجاتهم الملحة، ولكن أيضًا في توظيف مهاراتهم في  
تطوير الخدمات التي يمكنها تحسين صحة  

 المجتمعات التي يخدمونها.

في البلدان  نظاميحجم القطاع غير الجعل ي
والمتوسطة الدخل، النماذج القائمة على  المنخفضة

المساهمات واختبار الدخل صعبة، ألنها تستند إلى  
نوع من السجالت، سواء من حيث اإليرادات أو  

 .97كليهما المساهمات أو

مع ذلك، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان توصية منظمة  
  نظامي بشأن إضفاء الطابع ال   204العمل الدولية رقم  

، التي تهدف إلى جعل  نظامي على االقتصاد غير ال 
م  ُظ ة ضمن نطاق تغطية نُ نظامي القطاعات غير ال 

الحماية االجتماعية القائمة. تختلف السرعة  
يمكن بها القيام بذلك من منطقة إلى أخرى،   التي 
في أفريقيا    نظامي بد لهيمنة الطابع غير ال  ، ال مثالً 

العملية. على أية حال، سيكون من   يطيل  أن 
م جديدة، لذلك يجب أن تظل  ُظ تصميم نُ  الصعب 

أو  / و م القائمة موجودة في البلدان  ُظ النُ 
تزال تعمل بنظام قائم على   التي ال  القطاعات 

م الجديدة  ُظ السجالت، في حين يتم تصميم النُ 
 ال يملكونها.  لمن 

: يلزم إعادة نمذجة استحقاقات  9التوصية 
الخدمات الصحية والتحويالت المباشرة للدخل  

ة. يمكن  نظاميبحيث يمكن تأهيل القطاعات غير ال
وسيع نطاقها  تحديث السجالت االجتماعية وت

 
بحد ذاته مضلالً إذ يمكن أن يدل على عدم الشرعية. ببساطة، ال يتم االعتراف بالعمل غير المنظم، وال يتم   " القطاع غير المنّظم " قد يكون مصطلح  97

والضمان االجتماعي. قد تشكل المناطق الريفية مراكز اقتصادية ولكن خارج النطاق السائد، في حين قد تفتقر العشوائيات  م الضرائب ُظ دمجه في نُ 
 شبه الحضرية إلى االعتراف الرسمي ألنها تطورت بسرعة كبيرة. 

98 Covid19 Consumer Law Research Group, Consumer Law and Policy Relating to Change of Circumstances Due to 
the COVID-19 Pandemic, Journal of Consumer Policy 43.03/08/202. 

 .  جائحةاستندت تونس إلى األحكام القائمة المتعلقة بالقوة القاهرة فيما يتعلق بوضع ترتيبات أكثر مرونة للمشتريات العامة أثناء انتشار ال 99
OECD, COVID-19 crisis response in MENA countries. (update 6/11/20). 

، مع توفير ضمانات "هوّيات رقمية"باستخدام 
 الخصوصية الالزمة. 

تش��عات حماية المستهلك أ�ناء  .ياء
 حاالت الطوارئ 

أصبحت تدابير السوق الطارئة الحالية، مثل تجميد 
األسعار وإيقاف حبس الرهن، دائمة مع استمرار  

انهيار عن المستهلكين أو   الضرر. لمنع 19-كوفيد
األعمال التجارية أو كليهما، يتمثل أحد الخيارات في 

على مستوى  "القوة القاهرة"اعتماد المفهوم القانوني 
أي اإلعالن عن ظروف استثنائية لتبرير تعليق  (رفيع 

. ويهدف هذا إلى 98)االلتزامات التعاقدية أو تعديلها
تفادي الوقوع في االنهيار عندما ينتهي الوقف 

ي الحالي للعقود الخاصة. طبق هذا بالفعل االختيار
على نطاق واسع على المدى القصير، حتى وإن لم يكن  

صراحة، بسبب إستحالة إنفاذ اتفاقات االئتمان أو  
عقود اإليجار. يعتبر من األمور الملحة بوجه خاص، أن  

يتم التطرق إلى مسألة تعليق التزامات المستهلك أو  
خل المنخفض، مثالً، حيث  تعديلها في البلدان ذات الد

تنتشر اتفاقيات التمويل متناهي الصغر على نطاق 
 . 99واسع والموارد نادرة

: في الظروف االستثنائية لتفشي  10التوصية  
، إذا أعلنت الحكومات بشكل صريح عن  جائحة ال 
، الذي أشارت إليه المحاكم  " القوة القاهرة " 

قرار  والمنظمون على النحو الواجب، سيساعد ذلك باإل 
بعمليات إعادة التفاوض الجماعية على عقود  

المستهلكين ويشجعها. ويمكن وضع ضمانات قانونية  
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التعسفية ووضع شروط  اإلجراءات  للحد من  
 للمراجعة. 

سيختلف شكل اإلعالنات ومداها بدقة، وهذا يتطلب 
دراسة على المستوى الوطني في الواليات القضائية 

راء سريع إلحباط إرهاق المختلفة، ولكن يلزم اتخاذ إج 
أنظمة العدالة المدنية ومن الممكن تصور حدوث 

 اضطراب مدني واسع النطاق يمكن أن ينتج عنه. 
أن يكون لوكاالت حماية المستهلك، وربما  يمكن 

جمعيات المستهلكين، دور هام تؤديه في هذه 
يمكن لوكاالت حماية المستهلك أن تعمل  العملية. 

تفاوض على نطاق واسع، في ال   "كوسطاء شرفاء " 
ووضع اتفاقات نموذجية وغيرها من األمثلة على 

 الممارسات الجيدة.
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