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إن تنظيم قطاع تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت ال متغري باستمرار هو شبيه بالتطلع إىل إصافة 
هدف متحرك. وتطوير أفضل ال ممارسات واستعماهلا هو أفضل طريقة ل حفز جهودنا الرامية إىل 

التكيف مع التغيري وتبين تكنولوجيات جديدة من أجل تعزيز التنمية واألعمال التجارية.

 السيد براهيما سانو،
مدير مكتب تنمية االتصاالت )BDT( في االت حاد الدولي 

ي مس العامل الرقمي اليوم جوانب حياتنا كلها تقريباً. ويف هذا السياق ال معول م 
وال موصول ن حتاج إىل العمل معاً ل حماية حقوق ال مستهلكني، خاصة حقوق 

ال مستضعفني، عن طريق تشجيع تطوير أدوات تنظيمية حديثة وفّعالة. وإنين على 
ثقة من أن هذه ال مبادئ التوجيهية ستساعدنا على بناء بيئة رقمية مأمونة وجديرة 

بالثقة من أجل ال جميع.

بتنسيق من:

 الدكتور م حمد أح مد العامر،
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت في م ملكة البحرين

من ال مسؤوليات ال جسام اليت تقع علينا البحث عن السبل اليت تكفل توصيل 
كل فوائد العال م الرقمي إىل ال مواطنني كافة بطريقة واعية ومتجاوبة وأكثر 

أماناً. وال سبيل لتحقيق ذلك إال بالتنظيم الفّعال والذكي ال موجه ن حو ت مكني 
ال مستهلكني، وبالتايل إعادة ت حديد ال مسؤوليات وت هيئة الظروف اليت ت مكن 
االقتصاد ال مدفوع بقوى البيانات من االزدهار. واألخذ بال مبادئ التوجيهية 
بشأن أفضل ال ممارسات سيساعد يف هذه العمليات، وسيضمن تضافرنا يف 

العمل من أجل بلوغ تلك الغاية.

ب مبادرة من:

ال مبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة العال مية ل منظمي االتصاالت
لعام 2014 بشأن أفضل ال ممارسات

من أجل ح ماية ال مستهلك في عالم رقمي



 رسم ات جاه اسرتاتيجي. 1
حنن نرى أن احلكومات جيب أن تستمر يف أداء دور رئيسي يف تيسري محاية املواطنني 
على مجيع املستويات من خالل تطوير جمموعة واسعة من التشريعات والسياسات 
املعلومات  تكنولوجيا  بشأن  وطنية  سياسات  وضع  مثل  الصلة،  ذات  احلكومية 
وتشريعات  املستهلك،  حلماية  مالئمة  وتشريعات  الشامل،  والنفاذ  واالتصاالت 
بشأن األمن السيرباين واجلرمية السيربانية، مبا يف ذلك تشريعات حلماية األطفال على 
الكهرمغنطيسية،  للمجاالت  التعرض  اخلدمة وحدود  بشأن جودة  ولوائح  اخلط؛ 
احملظورة  األفعال  بشأن  توجيهية  مبادئ  وضع  مثل  تكميلية  مبادرات  عن  فضاًل 
وأفضل املمارسات للتصدي لقضايا متنوعة كالقرصنة وإرسال البيانات الشخصية 
اخلط. وعالوة على  واالحتيال على  احملتوى(  مقدمي  و/أو  اخلدمة  مقدمي  )بني 
ذلك، ميكن إعطاء األولوية جملموعة من تدابري السياسة العامة لوضع آليات تنظيمية 
للتكيف الذايت من أجل إقامة فضاء سيرباين آمن وموثوق به. وميكن وضع مبادرات 

عابرة للحدود من أجل زيادة تعزيز التعاون الدويل وتنفيذ السياسات العامة.
املشروعة  ومصاحله  املستهلك  حقوق  تعريف  تعيد  أن  ينبغي  اللوائح  أن  ونعترب 
املتاحة  املعلومات واخلدمات  النفاذ إىل  املثال ال احلصر:  اليت تشمل على سبيل 
علناً عرب اإلنرتنت وجودة اخلدمة واخلصوصية والسرية ومحاية البيانات الشخصية 
الربامج واخلدمات؛ واحلق يف تقدمي شكوى؛ وإمكانية نقل  وإمكانية اخلروج من 
أن  السياسات  وواضعي  املنظمني  على  ويتعني  الفكرية.  امللكية  وحقوق  األرقام؛ 
نطاق  ضمن  املساواة  قدم  وعلى  عاملياً  احلقوق  تلك  محاية  إىل  جاهدين  يسعوا 
النظر  وإعادة  الصلة  ذات  التشريعات  إنفاذ  لدى  أنه  وندرك  واللوائح.  القوانني 
للتعاون  فّعالة  آليات  يضعوا  أن  السياسات  وواضعي  املنظمني  على  جيب  فيها، 
)مذكرات التعاون مثاًل( مع السلطات املعنية حبماية املستهلك وموردي اخلدمات 
والدولية. وعند  الوطنية واإلقليمية  املستويات  الصلة على  واهليئات األخرى ذات 
القيام بذلك، من الضروري حتديد األدوار واملسؤوليات بني األطراف بوضوح فضاًل 

عن تقاسم املعلومات واملوارد حسب االقتضاء.
وندرك كذلك أن التعاون متعدد اجلنسيات وتنسيق اللوائح وال مبادرات مطلوبان 
للتعامل بفعالية مع الظواهر العابرة للحدود مثل القضايا املتعلقة باحملتوى واخلدمات 
خصوصية  ذلك  يف  ب ما   )OTT( اإلنرتنت  عرب  حبرية  فاعلة  أطراف  تقدمها  اليت 
التجارة  بأنشطة  املتصلة  السيربانية  واجلرائم  اخلط  على  واالحتيال  املستهلك 
اإللكرتونية والوسائط االجتماعية. وباملثل، ميكن متكني كيانات إقليمية متخصصة 

للتعامل مع القضايا عرب الوطنية بطريقة منسقة ومركزة.

 تعزيز القدرة التنافسية للسوق . 2
مفتوحة وتطلعية وحمايدة ومرنة  تبقى  أن  يلزم  والتنظيمية  القانونية  األطر  بأن  نقر 
واملمارسات  املبتكرة  واخلدمات  اجلديدة  التكنولوجيات  من  باالستفادة  للسماح 
التجارية اجلديدة من قبيل احلوسبة السحابية والوسائط االجتماعية والنطاق العريض 
املتنقل والبيانات الضخمة وإنرتنت األشياء، لكي يستفيد املستعملون من م جموعة 
متنوعة من ال خدمات ال مقدمة على ج ميع مستويات سوق تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

ال مبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة 
العال مية ل منظمي االتصاالت لعام 2014 
بشأن أفضل ال ممارسات من أجل ح ماية 

ال مستهلك في عالم رقمي

 أتاح االقتصاد الرقمي بوضوح فرصاً 
جديدة مثرية ولكنه طرح أيضاً حتديات أمام 

املستهلكني ستتطلب مزيداً من االهتمام 
من منظور تنظيمي. إذ يواجه املستهلكون 

قضايا جديدة نامجة عن توافر تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت على نطاق أوسع 

من حيث خيارات أوسع لألجهزة واخلدمات 
والتطبيقات املتاحة على اخلط. ويلزم حتديد 
تدابري استباقية، سواء تدابري السياسة العامة 
والتدابري التنظيمية، إضافة إىل حلول التنظيم 

املشرتك والتنظيم الذايت واملبادرات املوجهة 
حنو تثقيف املستهلكني ومتكينهم، فهذا أمر 
ضروري حلماية حقوق مجيع املستعملني يف 

عامل رقمي مفتوح وشفاف وشامل.
حنن، املنظمني املشاركني يف الندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت لعام 2014، نعرتف بأن 
حقوق مجيع أصحاب املصلحة جيب أن 

تكون متوازنة لضمان استفادة املستهلكني 
ومؤسسات األعمال على السواء من الفرص 

الرقمية. ولذلك، قمنا بتحديد وإقرار هذه 
املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات 
حلماية مصاحل املستهلك مع ضمان إتاحة 
فرص متكافئة لألطراف الفاعلة التقليدية 
واجلديدة يف السوق من خالل تعزيز هنج 

تنظيمي غري متشدد.



وفيما يتعلق بتخزين املعلومات وإرساهلا، ينبغي أن تُعامل األطراف الفاعلة يف سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بإنفاذ  األمر  يتعلق  عندما  ال مساواة  قدم  على  للتنظيم  اخلاضعني  اإلنرتنت غري  ب حرية عرب  ال خدمات  ومقدمو  للتنظيم  ال خاضعة 

الصكوك القانونية ل حماية املستهلك.

 الشراكة مع دوائر الصناعة . 3
نعرتف بأن على األطراف الفاعلة يف دوائر الصناعة أن تؤدي دوراً حيوياً يف ضمان الشفافية واملساءلة يف ممارساهتا التجارية بل وأيضاً 
يف التبين، التلقائي للتدابري الرامية إىل محاية حقوق املستهلكني مثل محاية البيانات الشخصية ومكافحة الدعاية اجلماهريية املضللة 

وغري الن زيهة والرسائل االقتحامية واستمرارية البيانات ومحاية األطفال على اخلط.
ونوصي بأن يشجع املنظمون وضع مدونات املمارسات من أجل مقدمي اخلدمات مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة حبرية عرب اإلنرتنت 

لضمان امتثال احملتوى والرتويج وتشغيل اخلدمات جلميع شروط محاية املستهلك الضرورية. 

 توفري إطار سليم للخدمات التعاقدية . 4
نعترب أن من أفضل املمارسات احلظر القانوين الستخدام أحكام وشروط عامة تضر مبصاحل العميل. وعالوًة على ذلك، ينبغي حظر 
االختالفات غري املربرة وغري املتناسبة بني احلقوق والواجبات الناشئة مبوجب العقد املتعلق خبدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بغض النظر عن إبرامه على اخلط أو خالف ذلك.
ونعرتف كذلك باحلاجة إىل وضع قواعد شفافة بشأن األحكام والشروط املتعلقة بإبرام العقود على اخلط وشكل هذه العقود فضاًل 

عن اإلجراءات املتصلة هبا )مثل تعرف هوية املستعمل، وتأكيد الطلب وإلغائه وإهنائه(. 

 قنوات متعددة لإلصالح . 5
احلفاظ على عالقة سليمة  ويلزم  أمر ضروري،  اإلنصاف  أجل  املستهلك من  الوساطة ورفع شكاوى  املنظمني يف  دور  أن  نرى 
مع مقدمي اخلدمات لتحقيق هذه الغاية. وميكن أن تكون إجراءات معاجلة الشكاوى ناجحة وال سيما اإلجراءات اليت تشجع 
املستهلكني على التماس اإلنصاف أواًل مع مقدمي اخلدمات، كما أهنا تعزز توعية مقدمي اخلدمات باحتياجات املستهلك وحقوقه 
ومسؤولياته. ونؤمن بأن املستهلكني ال يتمتعون فقط باحلق يف تقدمي شكوى بل واألهم من ذلك، هم يتمتعون باحلق يف التماس 

وسيلة انتصاف كلما انُتهكت حقوقهم.
ويف حالة حدوث ن زاع، ميكن استعمال آليات بديلة )مثل التوفيق والتحكيم والتسوية الودية( باتباع إجراءات واضحة وشفافة لفض 
املنازعات إضافة إىل التقاضي الرمسي واملساعي احلميدة، حبيث ميكن للمستهلك أن يدافع عن حقوقه بسرعة وبدون تكلفة أو 
بتكلفة منخفضة للغاية. وقد تكون مراكز الوساطة املتخصصة يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فّعالة بشكل 

خاص يف هذا الصدد.

 جودة ال خدمة وت جربة ال مستهلك . 6
ميكن اختاذ سلسلة من التدابري لضمان نفاذ املستهلكني، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، على أساس سهل وموثوق إىل خدمات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحمتوى الويب كذلك، منها وضع معايري ومواصفات احلد األدىن من جودة اخلدمة للتكنولوجيات 
واخلدمات اجلديدة واستعراضها بانتظام؛ ومراقبة مقدمي خدمات الشبكة؛ وتقييم جودة خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بانتظام ونشر النتائج املتصلة هبا.

 ح ماية خصوصية وبيانات ال مستهلك . 7
نرى أن إنشاء نظام قانوين متكامل حلماية البيانات واملعلومات الشخصية على حنو فّعال أمر بالغ األمهية الزدهار العامل الرقمي.

ونوصي بأن يشارك مقدمو اخلدمات املتاحة حبرية عرب اإلنرتنت وخصوصاً خدمات الوسائط االجتماعية، يف إجراءات أكثر شفافية 
ملعاجلة البيانات واحلصول على موافقة عمالئهم من خالل نظام للقبول قبل تداول البيانات اخلاصة هبم، وتزويد املستعملني بإمكانية 



أن خيتاروا بوضوح صفة االتصاالت اخلاصة هبم أي أن تكون خصوصية أو علنية. وينبغي أن يكون املستعملون قادرين 
على اختاذ قرارات مستنرية حول درجة نفاذ اآلخرين إىل بياناهتم واحتمال استخدام أطراف ثالثة هلا.

يعّرض عامل اإلنرتنت األطفال والشباب إىل خماطر حمددة، ال سيما من حيث تعرضهم للمحتوى ال مخصص للراشدين 
فقط واالعتداء ال جنسي. وإننا نعرتف بأمهية استكمال األدوات القانونية مبجموعة من التدابري اليت تشمل توعية ال جمهور 
وتنبيهات ال محتوى ومبادرات التنظيم الذايت ال متعلقة بالصناعة مع بذل مزيد من اجلهود يف تثقيف ال مستهلك فيما يتعلق 

بفئات مستهدفة مثل األطفال والشباب واآلباء واألمهات وال معلمني.
ونرى أن إنشاء فريق لالستجابة لطوارئ ال حاسوب )CERT( ميكن أن يولد فوائد متعددة للمستهلكني من حيث توفري 

خدمة لإلنذار املبكر مثاًل بشأن التهديدات واهلجمات السيربانية املمكنة لعامة اجلمهور وللوكاالت احلكومية.

 ت مكني ال مستهلكني. 8
ينبغي أن يكون منظم تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت استباقياً يف الرتويج لدى أصحاب ال مصلحة وإعالمهم وإذكاء 
الوعي لديهم بشأن الفوائد والتحديات اليت يطرحها عامل النطاق العريض ال موصل. وعند القيام بذلك، من ال مهم إدراك 
النفاذ والذين قد يكونون عرضة  ال حاجة إىل ح ماية وتثقيف املستهلكني الذين لديهم احتياجات م ختلفة من حيث 
بشكل خاص للممارسات التجارية ال مخادعة أو لديهم صعوبات يف فهم شروط اخلدمة وأحكامها فهماً كاماًل )مثل 
األميني وذوي اإلعاقة واألطفال والشباب(. وإضافًة إىل ذلك، فإن اتباع هنج تصاعدي يستهدف ال مواطنني من خالل 
إشراك ال مدارس وال مراكز ال مجتمعية وال منظمات غري ال حكومية، ال سيما عن طريق وسائل اإلعالم االجتماعية، ي مكن 

أن يسهم إسهاماً كبرياً يف توعية املستهلك.
وي مكن أيضاً إقامة منتديات ألصحاب ال مصلحة يشارك فيها م مثلون عن ال مستهلكني لتكون منصة تسمح ب مشاركة 
ال مستهلكني يف صنع القرار وصياغة السياسات. ومن شأن ذلك أن يعلي صوت ال مستهلكني يف إطار ال حوار ال جاري..

 حق ال مستهلك يف ال حصول على ال معلومات . 9
يتعني على ال منظمني ضمان أن يتيح ج ميع مقدمي ال خدمات معلومات دقيقة ويف الوقت ال مناسب حول خدماهتم 
يكون  أن  ينبغي  ولذلك،  رشيدة.  قرارات  بات خاذ  تسمح  للمقارنة  وقابلة  وشفافة  واضحة  بطريقة  وذلك  ومنتجاهتم 
ال مستهلك قادراً على فهم طبيعة اخلدمات مبا يف ذلك كيفية حساب األسعار وجودة اخلدمة املقدمة، باإلضافة إىل فهم 
حقوقه ومسؤولياته. وينبغي ت حديث ج ميع اللوائح املتصلة ب حق ال مستهلك يف ال معلومات بانتظام واستمرار ب ما يسمح 

هلا أن تكون عملية وقابلة للتنفيذ.

10. إعادة تعريف دور ال منظمني 
ال يغيب عن بالنا أن جهة تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يُنظر إليها بشكل متزايد بوصفها شريكاً لألطراف 
إىل  النفاذ  لتعزيز  التقنية  واخلربة  األدلة  إىل  استناداً  قرارهتا  وتتخذ  املستهلكني.  عن حقوق  ومدافعاً  السوق  الفاعلة يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها والقدرة التنافسية لألسواق والتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة.
قدرهتا  تعزيز  هبدف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تنظيم  جهات  والية  يف  النظر  إعادة  الضروري  من  ولذلك، 

اسرتاتيجياً على إنفاذ القوانني من أجل التصدي لتحديات البيئة الرقمية ال حيوية.


